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(( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  141وت 
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هرامش 98 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

98 تاراشا

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

عراز هبوبحم  / داب ناذا 

یم قرغ  اـهر ، یعامـس  رد  وس  ره  هب  زاوآ ، نیا  مجح  هوکـش  زا  اـه  هخاـش  دـناوخ و  یم  زاوآ  اـه  گرب  شوگ  رد  ار  وت  ناذا  داـب ،
هک سوسفا  .دـنبایب  رادـیاپ ، تمظع  نیا  ربارب  رد  یبطاخم  رگم  اـت  دـنرب  یم  ورف  نیمز  هنیـس  رد  گـنچ  اـه ، هشیر  هاـگ ، نآ  .دـنوش 

! تسا يدوجوم  ره  راک  هن  وت ، دوجو  كاردا 

! منک مک  ار  هلصاف  نیا  هک  شاک 

، اه ییادـج  تسا و  مکاح  اه  هلـصاف  وت ، نم و  نیب  زونه  هکنیا  رب  تسین ، هنازجاع  یفارتعا  وت ، ندز  ادـص  اـیآ  ضحم ! يانـشور  يا 
!؟ یلوتسم

هب نیمز ، رواب  رد  ار  اه  ساسحا  نیرت  « قحلا انا   » مداد و یم  دـشر  دوخ  ناـمیا  دوپ  راـت و  رد  ار  اـهاعدا  نیرت  جـالح  متـشاد  تسود 
! مدناشک یم  خساپ  هطرو  هب  وت ، نافرع  هرتسگ  زا  ار  منورد  تاماهبا  زا  يا  هشوگ  دیاش  ات  متشاد ؛ یماو  تفگش 

يا هدید  هچ  ام  رد 

یب دشاب و  هتـساخرب  زاین  هرجنح  زا  هک  مونـش  یمن  ییادـص  یـشاب ! هدرکن  میاطع  مشاب و  هتـساوخ  وت  زا  ار  نآ  هک  مبای  یمن  يزیچ 
! یشاب هتشاذگ  شخساپ 

يادتبا رد  مه  زونه  ام  يا و  هدوب  تفأر  یبوخ و  ياهتنم  وت  یـشک !؟ یمن  ام  زا  تسد  هک  يا  هدید  هچ  ام  ِچیه  ِتعاضب  رد  انابرهم !
! میا هداهنن  مدق  تا  یگدنب 

میچیه وت ، یب 
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یب هک  تتمحر  ياهوترپ  هب  دـنگوس  .شا  ییاشگ  یم  نیمز  زاین  هرفـس  رب  هزور ، ره  هک  تسوت  تمارک  باـتک  زا  یگرب  دیـشروخ ،
يا سپ  تسین ؛ هاچ  زا  هار  صیخشت  يارای  ار  ام  نامشچ  وت ، تلالد 
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هب ار  ناگتـشرف  یـشاب و  رختفم  نادب  وت  هک  دوب  میهاوخن  ینآ  هرامه ، هثاغتـسا  نیا  تباجا  یب  هک  شاب  نامریگتـسد  یلزی ! مل  ضیف 
.يراداو نامحیبست 

.درادن ندوب  هب  يدیما  قلاخ ، تمحر  شزاون و  اب  زج  قولخم ، هک  راذگم  نامیاهنت  شیاتس ! ره  بحاص  يا 

يدابآدوواد هموصعم  / مدوخ زا  مریگلد 

.ددرون یمرد  ار  مناج  وت ، زا  تلفغ  رابغ  درگ و  هک  ماگنه  نآ  میارس ؛ یم  نتشیوخ  يازع  رد  ار  اه  هیثرم  نیرت  تقاط  یب 

.ما هتشاذگ  هدیدان  ار  تا  ینابرهم  ياه  هچیرد  يانشور  هک  مدوخ  زا  مریگلد  ایادخ !

.مرت قاتشم  میقتسم  طارص  زا  اه ، ههاریب  هب  هک  ما ، هدرک  یلاخ  هناش  ار  یگدنب  فیلکت  هک  مدوخ  زا  مریگلد 

يراج اـت  بادرم ؛ همه  نیا  زا  موش  اـهر  هک  نک  مهاـگآ  .تتمحر  ینارون  رظاـنم  رب  میاـشگب  مشچ  اـت  هد  ییاـناد  نم  هب  بوخ ! يا 
.مریگ رس  زا  باتفآ ، ياه  هچوک  رد  ار  ندش 

.دنک تسار  دق  ار  بورغ  ياهدیشروخ  مدنب ، دنب  ات  سیلبا ، ياه  هسوسو  رب  نک  میاناوت 

لوصف هدننادرگ  يا 

، يدیشاپ هراتس  هک  ییوت  .تسا  دایرف  هچره  ساکعنا  تا ، یگدنب  هاگرد  رب  هوک ، .دنز  یم  ادص  ار  وت  شمارآ ، یب  جاوما  رد  ایرد ،
، اهدور .يا  هدز  ناراب  ِروشاه  تا ، يدـنوادخ  ياه  سفن  اب  ار  لگنج  زبس  ياـه  هرجنپ  هک  ییوت  .ار  نامـسآ  يا  همروس  ياـه  هناـش 

.نازخ زیر  گرب  ناتسمز و  زیر  فرب  رد  تمبای  یمرد  لوصف ! هدننادرگ  يا  .دنناوخ  یم  ار  وت  ریز ، هب  رس  مارآ و 

لمحت وت ، کیدزن  هحاو  دای  هک  تسا  یتوهرب  تسدرود  ما ، ییاـهنت  .هدرک  مَد  ياـه  هیناـث  رطعم و  ياـه  هفوکـش  رد  تمیاتـس  یم 
«! نیمحارلا محرا  ای  ، » تسا شمارآ  لزنم  وت ، مان  ار  ما  يزور  هنابش  بارطضا  دنک و  یم  شریذپ 

ص:2
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وت هب  مهد  یم  لد 

هرطق ره  رد  ییوگ  وت  .دروآ  یم  نیمز  هب  ار  توکلم  تا ، يدنوادخ  ناراب  هک  ییاه  هیناث  هب  وت ؛ دنمهوکش  تاظحل  هب  مهد  یم  لد 
.دزیخ یمرب  برط  هب  كاخ  هک  هنوگ  نیا  تسا ؛ ناهنپ  دیپس  يا  هتشرف  شا ،

.دنوش یم  تناتسآ  عافترا  نایوگ  حیبست  ما ، هلاچم  ياه  گریوم  وت و  هب  مهد  یم  لد 

.تا ینابرهم  داعبا  رد  موش  یم  هدرتسگ  تمیاتس و  یم 

يا و هدرک  رّدـقم  وت  هک  ماـگنه  نآ  اـت  ما ؛ هدـنز  .قیاـقد  نیرت  هاـنپ  یب  هاـگ  هیکت  یتـسه و  میاـه  جـنر  نیما  هک  مشیدـنا  یم  وت  هب 
.یهاوخن وت  هک  ماگنه  نآ  زا  دوب ؛ مهاوخن 

ییوت دریمن  تسا و  هدرمن  هک  نآ  »

« ییوت دریذپن  ّقلعت  هک  ناو 

یناما مثیم  !/ زگره وت  یب 

تـسود ره  نماد  هب  تسد  .تسیز  مناوت  یمن  وت ، یب  .تسا  مناور  سنوم  بش  ره  هک  تسوـت  داـی  زور و  ره  مناـبز  رب  تسوـت  ماـن 
چیه نتـسکش ، زج  ناتـسوب ، ياه  لگ  زا  رخآ  ما ؛ هدش  نامیـشپ  وت ، ریغ  اب  ندرب  رـس  هب  راگزور  زا  .رخآ  ما  هدـش  ناشیرپ  ما ، هدـش 

.دادن هرهب  چیه  نتسسگ  زج  ناتسود ، نامیپ  زا  تشگن و  لصاح 

.تسیز مناوت  یمن  زین  مهاوخب  دوخ  رگا  وت ، یب 

؛ يراد نم  هب  مشچ  لاوحا ، همه  رد  يرادیب ؛ وت  درب و  یم  باوخ  ارم  يرایسب ؛ وت  مکدنا و  نم 

یناد نالاح  هتسخ  ِلاح  هک  وت  ینآ 

یناد نالاب  هتسکش  لد  لاوحا 

يونش نازوس  هنیس  زا  تمناوخ  رگ 

یناد نالال  نابز  منزن  مد  رَو 

يرگید زیچ  وت ،

وت مان   » يا دنتسه ،» هچره  ياشگراک  يا  « ؛ ار وت  مان  نم ، بلق  دنراد و  دوخ  اب  ار  ناگتشذگ  طختـسد  هتخاس  گنـس ، زا  ياه  هبیتک 
.دنام دهاوخ  هتسب  وت ، مان  دیلک  هب  دوش و  یم  زاب  وت  مان  دیلک  اب  نم ، بلق  ياه  لفق  دنتسب !» هچره  دیلک 
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.تسا هدرکن  ممارآ  چیه  هدوبن و  مماک  هب  چیه  وت  دای  زج  هدیدرونرد ، اه  هوک  ما و  هدیود  اه  تشد  ناهج ،» رد  ما  هتشگ  »
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« نیرفآ بوخ   » هب بوخ  همه  نیا  زا  يرگید » زیچ  وت  اما  ما /  هدـید  نابوخ  رایـسب  ما /  هدـیزرو  ناتب  رهم  ما /  هدـیدرگ  ناـهج  درگ  »
«. نیرفآ بوبحم   » هب بوبحم  همه  نیا  زا  .ما  هدیسر 

! دتفیب مناهد  زا  تمان  راذگم 

«. نیفراعلا لاما  هیاغ  ای  »

مارآ هتسکش ، ياه  بلق  هتسخ و  ياه  مدق  هک  يا  وت ؛ مان  هناتسآ  رد  دنوش  یم  مار  ناشوج ، ياه  نورد  ناشورخ و  ياه  لد  هک  يا 
«. ریگماو ار  دوخ  ماعنِا  ِتذل  ! » وت دای  هناهب  هب  دنوش  یم 

.ریگماو ار  دوخ  دای  نیریش  دهش  مناور ؛ رد  ار  یتسه  ِیتسم  يا ، هتشاذگ  منابز  رب  ار  تایح  ِتابن 

یمنرب تسا و  هدوبر  وت  يوـک  ياوـه  بآ و  ار  ملد  هدـنرپ  هک  اـعد ؛ توـالح  زا  زاـسم  ممورحم  تداـبع ، ِقوـش  زا  زاـسم  ممورحم 
! تاجانم یشوخرس  زا  زاسم  ممورحم  .ددرگ 

! دریمب مناور  رد  وت  دای  هک  راذگم  دتفیب ؛ منابز  زا  وت  مان  هک  راذگم  تسوت ؛ دای  هناوید  ملد 

! ایادخ مراد  يا  هناد  بآ و  هن 

! ایادخ مراد  يا  هنال  دوخ  زا  هن 

هک ما  هتسخ  بیرغ و  ییوتسرپ 

! ایادخ مراد  يا  هناوید  لد 

تسین وت  دای  زا  رتالاو  یتمعن 

تسین وت  دای  زا  رتایوگ  یتمکح 

دهد یم  تذل  هچرگ  نارای  دای 

تسین وت  دای  زا  رتالاب  یتذل 

یتمعن اتیزر  / تسا نیگنس  مناهانگ  راب 

راب ینیگنـس  هک  تسور  نیازا  دنک ، یط  ار  هار  هتـسهآ  دوخ ، یگـشیمه  دـیدرت  شزرل  رد  میاه  مدـق  وت ، يوس  هب  ندـمآ  يارب  رگا 
هشیمه وت  تاجن  یتشک  هنرگ ، و  تسا ، هتخادنا  رگنل  مشود  رب  نم  هانگ 
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.دیوشب ار  میاه  یکاپان  ات  دزادنا  هار  هب  صولخ  زا  یبالیس  وت ، کلسم  رد  دناوت  یم  وضو ، بآ  زا  يا  هرطق  اهنت  .تسا  هدامآ 

.دربب شیپ  وت ، ياپ  هب  ندش  رتسکاخ  ات  ارم  دنک و  بوذ  ار  مقامعا  ياه  خی  تهاگن ، ترارح  ات  وت  ِیمامت  ربارب  رد  ما  هداتسیا  کنیا 

دنکب اهراک  وت  زوس  هک  زوسب  الد  »

دنکب الب  دص  عفد  یبش  مین  زاین 

شِکب هناقشاع  هرهچ  يرپ  رای  باتع 

« دنکب افج  دص  یفالت  همشرک  کی  هک 

مرادن یهانپ  وت  زج 

.تفرگ دهاوخ  شوخ  ییوب  دشاب ، هدرک  سمل  بوبحم  ار  هچنآ  تسوت و  ِزاس  ْتسد  هک  مرگن  یم  ناهج  هب  هناقشاع  زورما ،

؟ تسوت هدرتسگ  ِناوخ  تفه  ِناکلپ  زین  بیاصم  هک  مشابن ؛ وت  ياضر  هب  اضر  مشاب و  هدیجنر  ارچ 

اج ار  وت  تینامحر  شزاون و  نیریـش  هتـسه  اهدمآ ، شیپ  ِخـلت  ياه  هتـسوپ  ِيوس  نآ  وت ، رهِم  مناد  یم  ما و  هدیـشچ  ار  میلـست  معط 
.نک رواب  ار  معوکر  ریذپب و  ار  معوضخ  تسا ، هداد 

یهاـنپ وت  زج  هک  زرماـیب  دوـخ  اـب  هطبار  شریذـپ  زکرمت  رد  ارم  فعـض  درپ ، یم  رگید  هخاـش  هب  يا  هخاـش  زا  مساوـح  غرم  هچرگ 
.مرادن

وت هب  ور  ياه  تسد 

، اوه رد  وت  ِّقلعم  ياه  ناتـسغاب  همه  نآ  زا  هکنآ  لاح  منادرگرب ؛ یلاخ  منک و  کیدزن  نامـسآ  هب  ار  میاه  تسد  هنوگچ  اـهلا ! راـب 
!؟ منک مهار  هشوت  ات  مهاوخ  یم  هشوخ 

هک وت  يوس  هب  تسا  یمدق  هناد ، ره  هکنآ  لاح  مدرگرب ؛ تسا  نم  یناوتان  هک  دوخ  راک  يادتبا  هب  هرابود  منادرگب و  حیبست  هنوگچ 
!؟ دش یهاوخ  کیدزن  نم  هب  مدق  نیدنچ  مرادرب ، وت  تمس  هب  مدق  کی  رگا  يداد  هدعو 

رد هک  تسا  نم  ِهآ  اهاعد ، نیرت  هباجالا  عیرس  یتقو  تََمباین ؛ ات  یـشاب  یـضار  مدرگب و  وت  لابند  اعد ، ياه  باتک  يال  هبال  هنوگچ 
يا دروایب ، نم  يارب  ار  وت  ِمیسن  یقشع ، ییادص و  يرون ، يا ، هدنرپ  دیاش  ات  دراد  وت  نامسآ  هب  ور  دیماان ، نیا  مشک !؟ یم  وت  قارف 

! نم يادخ 
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مرادن دوخ  زا  يزیچ 

یمـشچ هاـنگ و  راـب  ریز  بّروم  یندرگ  عوـضخ و  زا  هدـیمخ  ِتشپ  نیمه  زج  منک ؛ تمیدـقت  اـت  مرادـن  دوـخ  زا  يزیچ  ادـنوادخ !
.تسا شیوخ  ِتبقاع  سرت  زا  مه  نآ  هک  ناسرت ،

؟ دتفا یم  هدجس  هب  هرذ  هرذ  شحراوج ، اضعا و  وت ، تبحم  رس  زا  هناقشاع و  رورغم ، ِناسنا  یک  سپ 

ما و هدیخرچ  دوخ  رود  هک  منم  اهنت  دـنیوگ ، یم  رکذ  دوخ ، یمیاد  فاوط  رد  دـنخرچ و  یم  َملاع  تاّرذ  نیرت  کچوک  هک  نونکا 
.ما هدرک  شومارف  اهراب  ییوت ، هک  ار  دوخ  یتسه  هتسه 

.شیوخ يارب  هن  شیوخ ، سدقم  تاذ  رود  هب  فاوط  يارب  ینک ؛ هفاضا  ملاع  تارذ  هب  يا  هرذ  ات  ریگب  ار  متسد 

يویدخ الهش  / نک یهار  تدوخ  يوس  هب  ارم 

! ایادخ

ریز مهد و  یم  هیکت  توخر  ینیگنس  هب  .دنزادنا  یم  يراوخ  رتسب  هب  ارم  دنریگ و  یم  ار  منابیرگ  اه  یتخس  منام ، یم  وت  یب  راب  ره 
قوش اه ، یگنتلد  .دزادنا  یم  هرامش  هب  ار  میاه  سفن  دریگ و  یم  ار  میاپ  اترـس  هانگ ، نیگنـس  هیاس  .مریگ  یم  هانپ  یگراچیب  فقس 

زا ار  متـسد  دریگ و  یم  هلـصاف  مدوـجو  زا  تزع  .دـنک  یم  ینیگنــس  مـلد  يور  اـیند ، ماـمت  مـغ  دـنریگ و  یم  نـم  زا  ار  ترادـید 
.دنک یم  هاتوک  تهاگرد 

.دهد یم  تداع  اه  هبیرغ  رادید  هب  ار  میاه  مشچ  دناشک و  یم  ههاریب  هب  ار  میاپ  اه ، هلصاف 

! ایادخ

تدوخ ییانـشآ  هب  ناشکن و  تبرغ  كاخ  رد  ار  میاـه  هاـگن  ...منک  یم  تساـمتلا  منز ، یم  اـپ  تسد و  هک  يراوخ  همه  نیا  ناـیم 
...راپسب

...نک یهار  تدوخ  يوس  هب  ارم  ایادخ !
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يدارمیلع هیسنم  / گنگ هقلح  نیا 

«. شخبب ما  هناناج  تبحص  ریگب و  مناج  : » میوگب میرگب و  یک  ات  یهلا ،

! یهلا

.ما هدنام  تا  گنر  یبآ  هاگن  يانهپ  سمتلم  مراتفرگ ، گنگ  هریاد  نیا  هقلح  رد 

! تسا هدنکفا  هیاس  نیمز  لها  رب  هنادنمتواخس  هچ  نامسآ  نیا  ایادخ !

! دمارخ یم  یکاخ  هصرع  رد  رورغم ، هناکدوک و  هچ  فیعض ، ياپود  دوجوم  نیا 

.منامب هریخ  كالفا  هب  مرادرب و  كاخ  زا  مشچ  زور ، ره  ات  نک ، ما  يرای  ایادخ !

ای  » شارخلد ياه  هلان  رب  دور ، رتالاب  الاب و  دوش و  رحـس  تا  یکالفا  دـنخبل  هب  ما ، هدرک  وخ  كاـخ  هب  نامـشچ  يزور  رگا  ایادـخ !
؟ يراد یخساپ  هچ  مهایس  بش  دولآدرد  ياه  هلاه  قمع  رد  ما ، « دودو ای   » و بر »

راونا عشعـشت  هک  مد -  نآ -  دـنوارت و  یم  درـس  ياـه  هنوگ  رب  مبیرغ  ياـه  کـشا  دـنزرل و  یم  ما  هتـسخ  ياـه  هناـش  هک  هاـگ  نآ 
یبای یمرد  هنوگچ  ...ِمَلُّظلا !» یف  َنیـشِحوَتْسُملا  َرُون  ای  ، » دبات یم  ما  یمنهج  سفن  یکیرات  رد  ما  هدز  تشحو  ناگدـید  رب  تدوجو 

؟ ما

زا لیمک ،»  » هفیحص هک  اجنآ  ات  دنوش ؛ یم  فرتعم  مدوجو  ینوبز  مناوختسا و  یکیراب  متـسوپ و  یکزان  هب  ما  یگراچیب  ياه  هجض 
؛ دتفا یم  مرحس  كانمن  هداجس  رب  دتلغ و  یم  مقمر  یب  ِناتشگنا  يال  هبال 

؛ مناوخ یم  یتقو  تسین ، مندیشک  سفن  يارای  رگید 

« ...یمْظَع َهَّقِد  يْدلِج َو  َهَّقِر  َو  ینََدب ، َفْعَض  ْمَحْرا  ِّبَر  ای  »

؛ مرادن ار  یسک  وت  زج  هک  یناد  یم  کین  وت  یناد ، یم  انینزان !

« ...َكُْریَغ یل  ْنَم  یِّبَر  یهِلا َو  »

! بایرد ارم ، بایرد 
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( هولصلا یلع  ّیح   ) زبس جارعم 

یناما مثیم  !/ زامن دراد  یتذل  هچ 

وناز ود  تسا ، یتداعس  هچ  مزودب ! كالفا  مشچ  رد  مشچ  كاخ و  رتسب  زا  مزیخرب  وت و  يور  هبور  متسیاب  هک  ما  هتفای  یتداعس  هچ 
؛ ندناوخ زادـگ  زوس و  هنارت  ندـناوخ ، زاین  ياه  هیآ  شیوخ ، دوبعم  يارب  ایند ، ياه  هغدـغد  زا  غراف  و  مالـس »  » هکرب رانک  نتـسشن 

! ندناوخ زامن  دراد  یتذل  هچ 

هتفرگ انعم  يوب  گنر و  تیاه  مشچ  تسوا و  يوس  هب  تلد  .دوبعم  يور  هبور  يا  هداتسیا  وت  دوش و  یم  وحم  شیاین  رطع  رد  اضف ،
.تسا

.یهدب وشو  تسـش  ناحتما  ياه  هداج  رابغ  درگ و  زا  ار  شیوخ  نییآرهم  هنییآ  ات  يا  هدـش  هدـناوخارف  تسود ، اب  يوگو  تفگ  هب 
.دنیوگب حیبست  ات  دنا  هتساخرب  وت  اب  تانئاک ،

ياه هلفاـق  لوارق  شیپ  یهلا ، هفیلخ  تاـقولخم ، فرـشا  وت ، تسا و  هتـساخرب  وت  يولگ  زا  دـیحوت ، ياـه  هراـنم  ربکا » هّللا   » يادـص
.يا هدش  تایح 

جورع نابدرن  زامن ؛

رپ ات  يورب ، الاب  ات  ینزب ، گنچ  شیاـه  تعکر  هب  اـت  دـنا  هتخیوآ  ار  یهلا  نامـسیر  نیا  زاـمن ، .تسا  لـماکت  ياـغوغ  وت  درگادرگ 
.هرابود ییآرد  زاورپ  هب  ییوشب و  تیونعم  لالز  نیا  رد  دنچ ، یتاظحل  ار  شیوخ  زاورپ 

هداج نیا  .ٍّیقَت » ِّلُک  ُنابُْرق  ُهالَّصلَا   » ییوگب نخـس  تسود  ترـضح  اب  اهنت  نارگید ، تطاسو  یب  ات  دـنا  هداـهن  ار  بّرقت  ناـبدرن  نیا 
«. ِهالَّصلاَو ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْساَو  « ؛ يراپسب شا  یهانتمان  دادتما  هب  لد  یهاوخب ، هک  تقو  ره  ات  دنا  هدیشک  ار  فاص  طخ  نیا  کیدزن ،
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دبا ات  مدوج  يایرد  هنشت 

دبا ات  مدوجو  تدای  زا  دش  رپ 

تسا ندوب  قشاع  جوا  وت  رب  هدجس 

! دبا ات  مدوب  هدجس  رد  یکشاک 

تادوپ دازهب  / یتشآ يارب  هناهب  نیرتهب 

، هانگ لیـس  هک  نک  مکمک  .تسا  زامن  وت ، نم و  نیب  یطابترا  لپ  .دز  فرح  وت  اب  هرابود  دوش  یم  هک  تسا  يا  هناهب  نیرتهب  زاـمن ،
.دزاسن تسس  ار  نآ  اه ، شزغل  نافوت  دنکن و  بارخ  ار  نامطابترا  لپ 

«. مدوب هدش  نونجم  هناوید و  شیپ  اه  تدم  نم  دوبن ، اعد  زامن و  رگا   » هک منک  یم  فارتعا  يدناگ  لثم  مه  نم 

.ما هدرک  تداع  وت  اب  ندز  فرح  هب  نم  ریگن ؛ نم  زا  ار  نیریش  هناهب  نیا  ایادخ !

هیده نیرتهب 

.تسا هداد  شناگدنب  هب  ادخ  هک  تسا  يا  هیده  نیرتهب  زامن ،

.قوشعم قشاع و  نیب  تسا  هناقشاع  هظحل  نیرتابیز  زامن ،

! هد رارق  یعقاو  نارازگزامن  زا  ارم  ناشچب و  نم  هب  ار  زامن  يابیز  تاظحل  ینیریش  ایادخ !

داژن لیلخ  هدیعس  / ناذا همزمز 

؟ مزیخرب زاین  هب  ار  هناقشاع  يزامن  دنک و  متسم  هشیمه  زا  شیب  ات  لالب ، همغن  تساجک 

رگا هک  تسا  دنمهوکـش  يزامن  ياه  هظحل  روآدای  ناذا ، همزمز  لالز  میاـپ ! یم  ار  وت  رهِم  هشیمه  مناوخ و  یم  ار  وت  تونق ، ره  رد 
زورما .تسا  هدـش  هزجعم  منورد  رد  زامن ، تکرب  هب  .دـشخب  یم  رون  ار  ما  یناـشیپ  دـهد و  یم  ـالج  ار  مناگدـید  مناوخب ، هناقـشاع 

.دشخرد یم  ما  هداجس  ناماد  رد  تشهب  زا  يا  هعطق 
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ما هدنرپ  کی  الاح 

هک يا  هظحل  دوش و  یم  يراج  وت  رهِم  راشبآ  مرب ، یم  الاب  هک  ار  اه  تسد  .هتخوس  میادص  دوش و  یم  يراج  اه  کشا  هرطق ، هرطق 
.مسانش یمن  یگدوسآ  هظحل ، نیمه  زج  مهاوخ و  یمن  چیه  هک  منیب  یم  متجاح ، زاین و  زجع و  زیربل 

.موش یم  ینامسآ  قوش  زیربل  مهن و  یماو  ار  ینیمز  ياه  هصغ  همه  منک ، یم  ور  هک  ادخ  هاگرد  هب 

ياه هچنغ  ما ، هداجـس  رد  .مزیوآ  یم  ور  هبور  هب  ار  مهاگن  سوناف  .مرادـن  شطع  هتفرگ و  ندـیراب  یهلا  قشع  ناراـب  نم ، ِناـج  رد 
ریوصت هب  زامن ، هب  ار  مزاین  هک  مبای  یمن  ار  يا  هملک  محور ، توهرب  رد  .دچیپ  یم  مناج  ماشم  رد  يدمحم  رطع  منیب و  یم  ار  سای 

! ما هدنرپ  کی  نم  الاح ، .دشکب 

رون هب  يا  هنزور  زامن ؛

ارم يرگنلت ، چیه  هک  ما  یهاوخدوخ  قرغ  نانچنآ  .مسانش  یمن  يزیرگ  هار  چیه  هک  دنا  هدرـشف  دوخ  رد  ارم  نانچ  ناهانگ ، ایادخ !
ارم حور  تسا ، ینامسآ  يا  همغن  هک  ناذا  ياوآ  طقف  .دشک  یمن 

تعـسو هب  ما و  هتـسب  تماق  هک  یهانپ  یب  منم ؛ کنیا  .دـناوخ  یم  دوخ  هب  ارم  هک  تسا  یهاـنپ  اـهنت  زاـمن ، دـهد و  یم  وشو  تسش 
.دیاشگ یم  رون  هب  يا  هنزور  نم  رد  زامن ، .مراودیما  وت  تمحر 

رورسم بنیز  / بارحم رد 

یم میدقت  قشع ، نارک  یب  تعـسو  هب  ار  اه  مشچ  دیراورم  اه ، تسد  دنک و  یم  رای  میرح  گنهآ  اه ، لد  وت ، شتـسرپ  بارحم  رد 
.دنک

شود رب  هظحل  ره  ایند ، یبوچ  توبات  رد  يا  هدرم  نوچ  .دهد  یم  داب  رب  ار  مرتسکاخ  دنازوس و  یم  ار  مناج  نایـصع ، شتآ  ایادخ !
.موش یم  نوفدم  كاخ ، اهراورخ  یهارمگ  ریز  هانگ ، ناتسربق  رد  موش و  یم  عییشت  اه  سوه  اهاوه و 

! موُّیَق ای  ُّیح  ای 
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.منک زاغآ  هرابود  یشیور  ات  نک ، هدنز  ارم  زیرب و  مناج  ماج  رد  تقیقح ، كاپ  لالز  زا  يا  هعرج 

ینابرهم هاگرد  رب  ربکا » هّللا  : » منز یم  تیادـص  دوجو  ماـمت  اـب  مریگ و  یم  تتمظع  یگرزب و  رب  هاوگ  ار  یتسه  ماـمت  اراـگدرورپ !
ْبَه انَْتیَدَه َو  ذإ  َدـَعب  اَنبُوُلق  غُِزتال  انَّبَر  : » موشن هارمگ  ات  ینک  مکمک  يدرک ، متیادـه  هک  نونکا  مهاوخ ، یم  وت  زا  متـسیا و  یم  تا 

«. ...ًهَمحَر َْکنَُدل  ْنِم  اَنل 

ِمیظَعلا َو َیِّبَر  َناَحبُس  : » تسوت صوصخم  شنرُک ، شیاتـس و  وت و  یهزنم  كاپ و  مروآ ؛ یم  دورف  میظعت  رـس  تا ، یگرزب  ربارب  رد 
«. هِدمَِحب

: منز یم  تیادص  دوجو  قمع  زا  میاس و  یم  زاین  رهم  رب  یگدنب  نیبج  افیطل !

! نم اب  نم و  زا  ادج  يا  نتسیز ؛ ینیریش  يا  اه ؛ یتخس  رد  مریگتسد  يا  اه ؛ ییاهنت  رد  مسنوم  يا 

.مشچب ار  تدابع  ینیریش  دنک و  کیدزن  وت  هب  ارم  هک  یقشع  مزومایب ؛ ار  قشع  ات  نک  ما  يرای 

یجیهم هبادوس  / تسا نم  یتسه  نهریپ  هک  يا  هداجس 

ریز هب  رس  هک  یمایق  لثم  هرابود  رداچ ،

...ریزگان تسا  هتفرگ  شود  هب  ارم  ضغب 

وزرآ هآ و  مک  شیب و  ياه  تسد  اب 

ریگ هناهب  ياوه  هب  رس  ياه  مشچ  اب 

دور یم  بارحم  هب  هتفرگ ، وضو  کشا 

! ریسم ره  تمس و  ره  هلبق  مالس ، کنیا 

ما تعکر  ریبکت و  هدجس و  نایلاس  نم 

رید دوز و  ناهانگ  هاگ ، هاگ  مرش  اب 

وت تمس  هب  ِتونق  ياه  تسد  دنچره 

؛ ریزگان سیلبا  بت  رد  هدنام  هاگ  هگ 

! قشع بیکش و  ربص و  همه  نیا  يادخ  اما 
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ریسا هبوت  نیا  ریگ ، نیمز  هیرگ  نیا 

تسا هدش  رپ  لاب و  وت  ندید  قوش  هب  اهنت 

...ریپ نامسآ  نیمه  تمس  هب  ناذا ، ره  اب 

تسا نم  یتسه  نهریپ  هک  يا  هداجس 

ریفن هیرگ و  بش  هب  تس  هدش  لدب  رگید 

ارم هدرک  اطخ  هاگ  ياه  تسد  نیا 

ریگب تتمحر  ِدبا  ات  ياه  تسد  رد 

دش هدناوخ  هک  يزاین  زامن  لزغ ، کنیا 

! ریقح رعاش  نیا  بل  زا  دیما  دص  اب 
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مالس حبص و 

يدمحم سابع  / حبص رطعم  هفوکش 

.رگید يزاغآ  يارب  تسا  یعولط  حبص ،

.هزات يرادید  يدنخبل ، ره  اب  يدنخبل و  یمالس ، ره  اب  تسه و  یمالس  ندیسر ، ره  اب  دوش و  یم  زاغآ  حبص  زا  اه ، ندیسر 

.ییانشآ زاغآ  تسا ؛ زاغآ  مالس ،

.یتخبشوخ اب  یتشآ  هب  دنک  زاب  ناهد  زر ، ياه  لگ  هچنغ  رطعم و  ياه  هفوکش  اب  حبص ، ات  دنوش  یم  هارمه  دنخبل ، هدیپس و 

زور ياه  هچوک  رد  مالـس ، رطع  دزیر ، یم  حبـص  ياه  هناش  رب  ار  شناوسیگ  دیـشروخ ، هک  ینامز  .تسا  دیما  ندیمد  هماگنه  زور ،
.دوش یم  ریگارف 

«! مالس  » رب مالس 

! يرشب ياهوزرآ  همه  زا  رت  گرزب  يا  دبا و  زا  رتراگدنام  يا  لزا ، زا  رت  میدق  يا  ما ، هدنز  وت  ياه  مالس  رطع  اب  نم 

.دنا هدماین  ياهراهب  همه  زا  رت  هزات  وت ، ياه  مالس 

یم مالس  نایشآ  یب  ياه  هدنرپ  همه  هب  مشک و  یم  سفن  یتشاد ، ما  ینازرا  وت  هک  ییابیز  ياه  حبـص  رد  هک  متخبـشوخ  ردقچ  نم 
.یتشاد ینازرا  نم  هب  ار  مالـس  حبـص و  يداش و  هک  متـسرف  یم  دورد  وت  هب  منک و  یم  ادیپ  ناتخرد  همه  دـنخبل  رد  ار  قشع  منک و 

.تسا مالس  تمان  هک  وت  هب  مالس  نم ! يادخ 
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حبص ینابرهم 

رادیب اه ، هرجنپ  هناتـسآ  رد  ار  قشع  درتسگ و  یم  شیاه  لاب  يادص  اب  كاخ ، رـسارس  رد  ار  ندوب  رطع  هک  تس  يا  هدـنرپ  زور ، و 
.دناشکب یتخبشوخ  ياشامت  هب  ار  ام  دنیشنب و  اشامت  هب  ار  حبص  ینابرهم  ات  دنک  یم 

نیدلاردب مظاکدمحم  / رتسگ لاب  ِيدیپس 

.دریگب عولط  يوب  رهش ، ياه  سابل  همه  ات  دیآ  یم  هاگپ  هدنز  رطع 

.میسرب يدیپس  زا  يرتدیدج  تخانش  هب  ام  دنزابب و  گنر  بشید ، ياه  غارچ  همه  ات  دیآ  یم  حبص  ییانشور 

.تکرح ینعی  حبص  دنک ؛ تکرح  تایح  ياه  گر  رد  توارط ، ندش و  ون  ات  دیآ  یم  حبص 

.دوش یم  هتفرگ  رس  زا  دیشروخ ، هیاس  ریز  راک ، تمه و  وپاکت و 

.لد لها  هنازور  عامس  يارب  تسین  يا  هریاد  چیه  دیشروخ ، زا  رت  هراوق  شوخ  .تسا  رگید  یتقیقح  نافراع ، يارب  اما  حبص 

.دشون یم  ییانیب  ییانشور و  هب  ندیسر  يارب  ار  دیپس  ياه  ماج  هک  دنام  یم  یفراع  هب  هاگرحس ،

.میشچب يا  هزادنا  حبص ، یگدنبات  هفسلف  زا  مینک و  هلصوح  .تفرگ  رظن  رد  ناوت  یمن  یباعل  گنر و  یگدنز ، يارب  حبص ، یب 

.تسین وا  ِراک  رد  يرارکت  چیه  هک  تسا  هدز  هیکت  حبص  دیپس  مان  رب  ایند 

.ادرف ياشامت  يارب  دنام  یم  یقاب  هدروخن  ْتسد  حبص ، زا  يا  هکت  هشیمه 

ِدیون اب  ار  بش  هریت  توکـس  نکـشب  رتسگ ، لاب  ِيدیپس  يا  اشگب ، زاوآ  هب  بل  سپ  دوارت ؛ یمن  اه  لد  رد  يرون  حبـص ، تنمیم  یب 
.تنوگزاجعا

نیدلاردب مظاکدمحم  / تسا ینشور »  » تقو هب  تعاس 

نیشنلد دای  اب  هک  مییام  نیا  تسا و  هدز  باتفآ  .تسا  يراج  حبص  گنشق  رعـش  رد  هناورپ ، كزان  لایخ  تسا و  هدز  باتفآ  کنیا ،
.میا هدرک  لمحت  ار  بش  هدیپس ،
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تسا دیما  یسب  يدیمون  رد 

تسا دیپس  هیس  بش  نایاپ 

! میا هدمآرد  ییاهنت  زا  هک  تسا  لاس  اهدص  راگنا  هدیمد و  حبص 

.تسا رتراگدنام  یلداع ، هاشداپ  ره  زا  حبص ، جات  تخت و  میریگن ؛ هابتشا  .نیمز  رب  تسا  هدنکفا  هرطیس  دیشروخ ،

.مییوگ یم  نخس  امش  اب  هک  تسا  ینشور  تقو  هب  نونکا  تعاس 

نوزوم یسک  رگا  مینک ، یم  مالعا  هظحل  نیمه  زا  .ساپـس  دورد و  ياهراموط  زا  تسا  ُرپ  نانچمه  هک  مینیب  یم  ار  حبـص  رب  رود و 
.دنکفیب یهاگن  حبص  هب  تسا  یفاک  دشاب ، هدینشن  ار  ییامین  رعش  نیرت 

.دنک زاب  دیشروخ » هناخ  هب  يرد   » دنزب و باتفآ  هناخ  هب  يرس  دسرپب ، ار  قشع  لاوحا  دهاوخ  یم  سک  ره 
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( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ   ) اه قیاقش  اب 

عراز هبوبحم  / نادیهش زا  سپ 

هدـش هدرپـس  هعیدو  هب  نآ  رد  هک  تسا  یتوارط  رادـماو  نیمز ، تسا و  هدرک  لـقتنم  كاـخ  هب  اـهربا ، زا  ار  شیور  تلاـسر  ناراـب ،
.دراپس یم  شتما  رب  دیهش  هک  یثاریم  نامه  درپس ؛ شناربمایپ  هب  ادخ  هک  يا  هعیدو  نامه  تسا ؛

، دوب دـهاوخ  ینیگمهـس  لمأت  هچ  نیا  دنیـشنب و  ادهـش  زا  سپ  شیوخ ، تلاسر  كاردا  هب  ناسنا  نآ ، رد  هک  تسا  یلمأت  هاگ  ناه !
! دشاب هدنام  اهر  یتدم  رگا 

خیرات صحفت  مشچ 

.ماود تمایق ، ات  دراد و  دادتما  تیدبا ، ات  هک  یمشچ  تسا ؛ خیرات  صحفت  مشچ  دیهش ،

ارچ تسا ؛ ینتفای  راشتنا  ملاع ، تارذ  مامت  رد  وا  تلاسر  اما  تسا ؛ هدماین  یملاع  چیه  سوماق  رد  شلداعم ، هک  تسا  یماقم  دیهش ،
عییشت هظحل  زا  اه ، ناسنا  همه  شود  رب  هک  تسا  يدوهـش  تیلوئـسم  نامه  تلاسر ، تسا و  تلاسر  باتک  لوا  لصف  تداهـش ، هک 

.دریگ یم  رارق  دیهش ، رکیپ 

دیهش بتکم  ینعی  يرادیب ،

.دیمهف ار  دیهش  يراپس  كاخ  موهفم  ات  درک  نیفدت  ار  دوخ  دیاب  نآ ، زا  شیپ  دوش ؛ یم  هدرپس  كاخ  هب  هک  تسین  دیهش  مسج  نیا 

میرحت ینعی  يرادیب ؛ .تسا  ناشفیلکت  هصالخ  يرادـیب ، هک  یناراد  ثاریم  همه  هب  ام ؛ هب  كاخ  دوش و  یم  هدرپس  كاخ  هب  دـیهش ،
.كاردا ریشمش  رب  فالغ ، هنوگره 

! دیهش بتکم  ینعی  .دوهش  ینعی  يرادیب ؛ هصالخ  راظتنا و  نیع  رد  يرارق  یب  ینعی  روضح ؛ بلط  روصق و  ینعی  يرادیب ؛
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نادیهش ساپ  هب 

.دوب دهاوخن  کچوک  ینادیم  چیه  تسین و  رید  تقو  چیه  دوهش ، يارب 

.دادتما روهظ ، حبص  ات  دراد و  هشیر  ملاع  يازجا  رد  دوهش  هنماد 

.تسا هدرک  خوسر  ملاع ، ناج  رد  راظتنا ، نینط  هک  مینک  دوهش  هدامآ  ار  اه  مشچ  نادیهش ، ساپ  هب  سپ  نارای !

نابیبح هّللا  حور  / میا هدرک  قرف  یلیخ  ام 

ناهگان ...هدیدن  مه  ار  ابیز  غاب  نیا  ریظن  نونکات  تشاد  نیقی  اما  تسانشآ ؛ شیارب  اضف  نیا  درک  یم  ساسحا  .تشاد  یبیجع  سح 
نامه اب  نیسح ، ییوت »؟ نیسح  تسا ؟ نکمم  روطچ  نم ، يادخ  هآ ، : » دنادرگرب يور  .تسا  هداتسیا  شرس  تشپ  یسک  درک  سح 
نیسح دوب ، هدمآ  دنب  شنابز  بجعت  زا  هک  یلاح  رد  وا  و  دوعسم »! مالس  : » تفگ هتسهآ  یگـشیمه ، يدنخبل  تباجن و  تیمولظم و 

تفرگ و شوغآ  رد  ار 

هچ رگید  ياه  هچب  زا  تمدـیدن ؟ تسا  لاس  دـنچ  یناد  یم  ...يدوب ؟ هدـشن  دیهـش  وت  رگم  ...وت  رگم  .دوش  یمن  مرواـب  : » تسیرگ
.دنخبل نامه  اب  درک ؛ یم  شوگ  طقف  توکس ، رد  نانچمه  نیسح  و  ...ربخ »؟

دنخبل ناهگان ، يا »؟ هدرکن  یقرف  چیه  شیپ ، لاس  تسیب  اب  ًالصا  يا ! هدنام  ناوج  ردقچ  نیسح ! یتسار ، »

!« دوعسم يا  هدرک  قرف  یلیخ  وت  یلو  : » تفگ وا  هب  دولآ ، ضغب  ییادص  اب  دش و  رود  نیسح  ياه  بل  زا 

دوخ هب  تشگزاب 

وا هب  دـیود ، یم  هچره  .رترود  رترود و  دوش ؛ یم  رود  وا  زا  نیـسح  دـید  نآ ، کـی  رد  .تفرگارف  ار  شدوـجو  همه  یبـیجع ، سرت 
سح .درک  یم  ساسحا  ار  نیـسح  شوغآ  يامرگ  زونه  .دوب  هدـش  قرع  سیخ  شندـب  مامت  .دـیرپ  باوخ  زا  ناـهگان  .دیـسر  یمن 

، رود نادـنچ  هن  ییاه  لاس  تارطاخ  .تسیرگ  ریـس  تسیرگ ؛ دـش و  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کـشا  هدـش و  گـنت  یلیخ  شلد  درک 
.دـمآ شدـب  شدوخ  زا  تخادـنا ، هک  شا  یلعف  ناتـسود  راک و  طیحم  شا ، یگدـنز  دوخ و  هب  یهاـگن  ....دوب  هدـش  هدـنز  شیارب 

.دوب ششوگ  رد  زونه  نیسح ، نیگمغ  يادص 

مهم ياـه  تشادداـی  نوتـس  رد  زور ، ناـمه  هحفـص  رد  .دوشگ  ار  شدیـسررس  دیـسر ، هک  حبـص  .دـماین  شمـشچ  هب  باوخ  رگید 
«. دوخ هب  تشگزاب  : » تشون
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نوتیز مخز 

يدابآدوواد هموصعم  / درد ياوتسا 

.دنک یم  رارکت  ار  تا  ییاهنت  تعسو  دخرچ و  یم  نیمز 

.دنیاتس یم  ار  تا  هزرابم  عافترا  دننک و  یم  دزشوگ  ناهج ، ياه  هچوک  هب  ار  تا  یهانپ  یب  بش ، ره  اهداب ،

.يا هتسشن  هیوم  هب  ار  تنامزر  مه  چوک  هیثرم  هک  ماگنه  نآ  تسا ، وت  هتسکش  بلق  رد  ادخ 

.يا هدنام  هریخ  ار  تنازیزع  رازم  خرس ، دولآ و  کشا  هک  یتقو  تسا ؛ وت  ياه  مشچ  رد  ادخ 

نوخ ياه  هیفچ  ریـسم  وت ، اب  .دایرف  تسا و  مخز  هماکچ  تلد ، .تسا  هدرک  هلاچم  ار  تیناسنا  يولگ  تتارطاـخ ، درد ! ياوتـسا  يا 
.تسا هدرک  شوماخ  ار  اه  هلولگ  محر  یب  مجح  هک  تیادص  هب  مهد  یم  لد  .میرگ  یم  منز و  یم  مدق  ار  دولآ 

دش دهاوخن  تسس  زگره  تیاه  ماگ 

.مبای یم  نابایخ  شرفگنس  رب  هکت  هکت  ار  ترورغ  منز و  یم  قرو  ار  هضافتنا  خرس  باتک  تناراز ، نوتیز  شوغآ  رد  رس 

، بورغ ره  .دربب  دای  زا  ار  ناسکرک  تواقـش  تنیمزرـس ، نامـسآ  دیاش  ار ؛ تسینویهـص  رابغ  یناکت  یم  هناش  هک  ییوت  دادماب ، ره 
.یناوخ یم  هثاغتسا  هب  ار  اه  هوک  يراپس و  یم  دیشروخ  هب  ار  تنیگهودنا  هاگن 

ماگ يراوتـسا  اما  دنـشاپ ؛ یم  هلعـش  تا  يزییاپ  يور  رـس و  رب  اه  نافوت  .تسین  سفق  همه  نیا  بات  رگید  ار  تا  هتـسبرپ  ناگدـنرپ 
.درک دهاوخن  تسس  يا  هلزلز  چیه  ناکت  ار  تیاه 

گنس نابز  اب 

شمارآ هب  ار  تا  یهانپ  یب  ياـه  هلاـن  هک  يا  هدرپس  نامـسآ  هب  ار  تلد  .دادـیب  ياـهرابگر  ماجنارـس  یب  يوهاـیه  رد  يا  هتـساخرب 
.دنک یم  لدب  لکوت 
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نابز اب  دنا ، هدرک  هشیش  رد  ار  تیاه  هیناث  نوخ  هک  نانآ  اب  يا و  هداتـسیا  .دنز  یم  سپ  ار  توراب  ياه  سفن  تهاگن ، يا ؛ هداتـسیا 
، تدنلب ياه  ماگ  هوک ! نافوت و  دنزرف  يا  .تسا  هتخادنا  سفن  زا  ار  ناهج  ياه  هرخص  تمالک ، نوناق  هک  ییوگ  یم  نخس  گنس 

.يا هداد  لد  دیشروخ  يوجو  تسج  هب  وت  هک  هنوگ  نیا  دیدرون ، دهاوخرد  ار  يدازآ  ياه  قفا  ریسم 

يدمحم سابع  !/ ربص یکدنا 

«. درک دهاوخ  رپرپ  ار  اهداب  همه  هک  دفکش /  یم  یلگ  يزور  دنهار /  رد  یتفگش  ياهراهب  »

هدز لقیص  ياه  مشچ  رد  ار  هتفرگ  راگنز  ياه  هنیآ  همه  ات  دنشک  یم  دق  اه  گنس  و  یهایـس ؛ ياه  هلعـش  همه  دش  دنهاوخ  رپرپ  و 
.دننک وحم  ناش 

.دینش دنهاوخ  حبص ، رطع  اب  ار  وت  ياه  مدق  يادص  هرابود  اهنت ، ياه  هچوک  يزور ،

يدازآ رطع  نامـسآ ، .دـناوخ  یم  سدـق  هب  ار  مرح  نارتوبک  یـشحو ، ياه  هنوباب  يوب  .تسا  يدـبا  یعولط  هناتـسآ  رد  دیـشروخ ،
«. تسا کیدزن  رحس  ربص ، یکدنا  : » دننک یم  همزمز  اهداب  .تسا  هدرک  سح  ار  سدق 

دنهد یم  رتوبک  تناتخرد ، هرابود 

.دنوش زبس  اه  نوتیز  همه  هرابود  وت ، زبس  ياه  مشچ  لباقم  رد  هک  يزور  تسا  کیدزن 

.دوش یم  ریزارس  تا ، هناخ  ناریو  ناویا  ياه  هناش  زا  باتفآ ، هک  یحبص  تسا  کیدزن 

.مراد نامیا  وت  ناتخرد  ياه  هخاش  هب  نم  .دنهدب  رتوبک  تناتخرد ، همه  هرابود ، هک  یحبص  تسا  کیدزن 

.دریگب زاورپ  رطع  دوش و  روراب  قشع ، ياه  هخاش  هرابود  هک  دیآ  یم  يزور 

زادـنا نینط  سدـقملا ، تیب  رد  ار  دوواد  ياهزاوآ  وت  اه و  هدـنرپ  نیرت  هدـنرپ  زا  دـنوش  روراب  اه  تخرد  همه  هک  دـسر  یم  يزور 
.درک یهاوخ 

يریما نیسح  / دمحم مان  هب  ناوخب 

! ار گنس  یگنادرم  هصق  دمحم ، مان  هب  ناوخب 

! دندورس تولاج  رس  رب  اه ، گنس  یسامح  شراب  هک  ار  يرعش  دمحم ، مان  هب  ناوخب 
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! دنا هدنام  تولاط  نخالف  تریح  رد  نینهآ ، یناراوس  نانکشدهع ، هلیبق  زا  هک  دیناسر  ربخ  ار  دوواد 

.یصقالادجسم يالصم  رد  تسا  نیطسلف  ياه  مخز  ماع  راب  يزوریپ ، حبص  زامن  هک  دیوگب ؛ یناذا  ات  دیناسر  ربخ  ار  دوواد 

نیسحت هلبق 

.تسا هطبغ  يافص  تسین ، کشا  ياوه  تمان ، هدازآ ! ياه  تلم  نیسحت  هلبق  نیطسلف ! نم ، رورغ  ماقم 

.تسا ندرک  دنلبرس  هناهب  تدای ،

ناهاشداپ ياه  خاک  تفاکش و  ار  ناهج  ياه  جرب  شمایپ ، يراوتسا  هک  دنتسه  یلوسر  تماق  ْتمایق  دیهش ، ياه  هتـشک  ناناملـسم !
.سب دیتسه و  يدنلبرس  ینامداش و  هیام  تنادیهش ، وت و  هن ! .تخیرورف  ار 

يدارمیلع هیسنم  / هتسکش ياه  هخاش 

.دننکش یم  ناشزیت  ياه  نادند  اب  ار  تا  نوتیز  ياه  غاب  هخاش  هخاش  دندرون و  یمرد  هایس  ياه  همکچ  اب  ار  وت  دوعوم ! ضرا  يا 

هتفرگدود ياهرهـش  ياه  هچوک  رد  ار  یناوج  نیرفآروش  ياه  هدـنخلگ  تا ، گنفت  ریت و  یب  نایـشآ و  یب  نارتوبک  نآ  تناناوج ،
.دننک یم  هلاچم  هدش ، تشم  ناتشگنا  يال  هبال  یناهن ، ياه  کشا  هدروخورف و  ياه  ضغب  اب  نیطسلف ،

دیشروخ هودنا 

، تسینویهص مرآ  زا  ار  نامسآ  ناگراتـس  مشخ  دبات و  یم  هزغ »  » و افیح » «، » سلبان  » ياه هچوک  هنهپ  رب  زور  ره  ناشیرپ ، دیـشروخ 
؛ دنز یم  دایرف  از  تشحو  لخادتم  ثلثم  ود  نآ 

«. تسین هراتس  کی  نیا  هن ، »

.دنیشن یمن  اه  گنفت  هقادنق  اه و  کنات  ياهرد  تشپ  هراتس  زگره 

.ناکدوک نانز و  هب  شروی  مرآ  هن  تسا ، ناگدرک  مگ  هر  ياه  لد  شخبدیما  رات ، بش  رد  ناگراتس ، يوسوس 
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كاخ رب  ییاه  تماق 

؟ دوش یم  مامت  یک  وت  راب  مغ  هصق  نیطسلف ! هآ 

هب ناشک  ناشک  دنوش و  یم  هرگ  دوهی  نازابرس  ياه  تشم  رد  برع ، ناناوج  ياهوم  هرط  یتقو  هک  دندهاش  هدز  تریح  ياهوتسرپ 
نم هک ؛ دنزات  یم  تسینویهص  نازابرـس  هب  رگ ، بوشآ  هاگن  کی  اب  و  ...اَنل ».  ُسْدُْقلَا  : » دنراد نابز  رب  هلمج  کی  دنتلغ ؛ یم  كاخ 

.ملئاق تمرح  ار ، تا  نید  ياه  ماخاخ  ار ، تا  نییآ  ار ، وت  مناملسم ، کی 

! زگره زگره ، ما ، هنیس  رب  ياپ  هن  ...منیمزرس  رد  هَن  ...اما  مسانش ، یم  تیمسر  هب  تا  يدیلپ  مامت  اب  ار  تا  یتسه 

مراد قرف  وت  اب  نم 

، یتخاس هراوآ  ار  مناکدوک  يدرک ، هکت  هکت  ار  منطو  دنچره  هک  نادب  ...متفای  هتشک  منیمزرس  ياه  گنس  هولق  اب  ار  وت  يزور  رگا 
ماـمت اـت  .داد  مهاوخن  شارخ  ار  تدـسج  ما ، یناملـسم  نید  مسر  هب  .مراد  قرف  وـت  اـب  نم  یلو  يدوـمن ؛ هلثُم  هدـنز  هدـنز  ار  مرکیپ 

نفد روتـسد  هک  يربمایپ  متـسه ؛ دـمحم  نییآ  وریپ  نم  دـننادب ، دوهی  ِنازیوآ  شوگانب  زا  فلز  ياه  « ماخاخ  » حیـسم و ياـه  « پاـپ »
.تایح ناما  ار  گنج  ناگدنامزاب  دهد و  یم  ار  نمشد  نازابرس  دسج 

.تسا راکفا  نیرت  نشور  نیرت و  هدازآ  ِنآ  زا  درادن ؛ قلعت  ناباصق  هب  سدق ،

زا ار  تا  نیکرچ  ياه  نیتوپ  هک  ینامز  ات  مگنج  یم  متـس  روز و  ياهراتفک  اب  گنـس ، ياه  هناد  اب  هدـش ، رگا  مناملـسم ؛ برع  نم 
.مزادنا رود  ما  نیمزرس  كاپ  میرح 

نیطسلف ياهرهش  ات  هنیدم  ياه  هچوک  زا 

دراذـگب و مدـق  مرهـش  ياه  هچوک  رب  هنیدـم ، ياه  هچوک  زا  لامج ، فسوی  راذـعلگ  نیـشن ، هدرپ  نآ  هک  دـمآ  دـهاوخ  زور  نآ  و 
يا و هتخادنا  تا  يراوخ  شود  رب  ار  تهایس  ياه  همکچ  هک  یلاحرد  ار  وت  یلو  دنک ، اهر  رهش  نامـسآ  رد  ار  يدازآ  ياه  هلچلچ 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  مسر  هب  داد  دهاوخ  تایح  لاجم  دیاش  يزیرگ ، یم  هدز  تشحو 

! تسیک ریقح  تسیک و  گرزب  دیمهف  یهاوخ  تتقامح ، همه  اب  وت  زور ، نآ 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هعمج

ریت 1386  1

یناثلا 1428 يدامج   7

Jun.2007.23

ینید یناسر  عالطا  غیلبت و  زور 

یناما مثیم  / تلاسر نارتوبک 

«. نیتملا لبح   » ماکحتسا هب  دنبب ؛ یقثولا » هورع   » هریگتسد هب  ار  اه  تسد  ناوخب ! تراگدرورپ  هرفس  رس  رب  ار  اه  بلق 

یم ساپ  ار  یکاخ  هرک  نیا  اه ، هراوهام  جاوما  .تسا  هدـش  ربخ  باحـصا  نمچ  ِنیمز  نیمز ، تساـه و  هناـسر  بوشآ  ياـیند  اـیند ،
.تسا هدش  راتفرگ  ینادرگرس ، شیوشت و  ياه  توبکنع  رات  رد  یمومع ، راکفا  رگیدکی و  هب  دنهد 

يراک دیآ و  نورب  شیوخ  زا  يدرم   » دـیاب هک  تسا  يراگزور  .تسا  هدـش  یبلقت  اه  شزرا  هکـس  دـننز ؛ یم  روشاه  ار  اه  تیعقاو 
«. دنکب

دهاوخ یم  هملک  طقف  تسا ؛ هدشن  دوبان  تقیقح ، خرـس ! لگ  ینامهم  هب  روایب  ار  اه  مدـق  دیـشروخ ؛ ترایز  هب  تسرفب  ار  اه  مشچ 
!؟) غالْبلا ّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  لَه   ) تقیقح غالبا  زج  دنراد ، يا  هفیظو  هچ  یبوخ ، ریخ و  ياه  تلاسر  نارتوبک  .دوش  هتفگ  هک 
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تسا هدش  ریگ  همه  لهج ، سوریو  زیخرب ؛

ییاعد میرآ و  رـس  هب  یبیبط   » ار دـیدرت  لهج و  ناراـمیب  دـیاب  مالـسلا ! هیلع  قداـص  شناد  تشاد و  مالـسلااهیلع  بنیز  ناـبز  دـیاب 
«. تسا نآ  رشن  ملع ، تاکز  « » .مینکب

.دوشن رتزارد  نیا  زا  شیب  ینادان  نامسیر  ات  ناسانشب ، کنیا  يا ، هتخانش  هک  ار  هچنآ 

.داد تقیقح  نابز  ناسنا  هب  هک  نآ  ساپ  هب  سیونب  ار  اهرطس  دیشخب ؛ تفرعم  ملق  ناسنا  هب  هک  نآ  مان  هب  رادرب ، ار  اه  ملق 

ریسفت ار  یتسرد  یتسار و  تسا ، هتفرگ  ناملاع  زا  ادخ  هک  يدهع  هناهب  هب  نک و  ریرحت  ار  وا  ياه  تمعن  تراگدرورپ ، هنارکـش  هب 
 - ! دنا هدش  هنوراو  هک  نک - 

کـش گنج  تسا و  هدش  ریگ  همه  لهج ، سوریو  دنک ، یم  دادیب  تمکح  رقف  هک  زیخرب  .یناملاظ  نمـشد  نامولظم و  تسود  وت ،
.تساپرب نیقی  و 

ریبک داهج 

«، ریبک داهج   » رد ات  شاب  زوریپ  ربکا ،» داهج   » رد .اریبَک » اداهِج  ِِهب  ْمُهدِهاج  َنیِرفاْکلا َو  ِعُطت  ال  « ؛» ریبک داهج   » هب دنا  هدناوخارف  ار  وت 
.يوش زوریپ 

هب ار  تَسلَا  نامیپ  دیاب  .دش  دنهاوخ  هچ  دنا و  هدوب  هچ  هک  يروایب  ناشدای  هب  دیاب  ینازیخرب ؛ ار  هتفر  باوخ  هب  ياه  نادجو  دیاب  وت 
! يروایب ناشدای  هب  ار  ناش  هدرک  مگ  هار  ِریمض  نهذ و  يال  هبال  رد  راگدرورپ  يادن  دیاب  يروایب ، ناشدای 

شیوـخ رگم  درک ، هیـصوت  نارگید  هب  ناوـت  یمن  ار  هتفرن  ِياـه  هار  .ندرک  رطخ  ینعی  نیا ؛ يا و  هتـشاذگ  ربماـیپ  ياـپ  ياـج  مدـق 
«. يوش ربهار  یک  یشابن  ورهار  ات   » یشاب هدومیپ 

رت مکحتـسم  ار  تا  هدارا  تسا و  نارباص  اب  ادخ  شاب ؛ راوتـسا  دوشگ و  دـهاوخ  وت  رب  ار  شتیادـه  ياه  هداج  ادـخ ، هک  رادرب  ماگ 
.تخاس دهاوخ 

يریما نیسح  / دنخبل رون و  راب  هلوک  اب 

یکیرات رب  ار  شا  هناقـشاع  ياهزاوآ  ات  هدـمآ  یباتفآ  .دـنخبل  رون و  راب  هلوک  اب  یباتفآ  دـنا ؛ هدروآ  یباتفآ  دوخ  اـب  قرـش ، ياـهداب 
.دناوخب یگرمزور  لهج 
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ام ناج  گر  رد  هدمآ  لاح ، هدرک و  روبع  تمالـس  هب  ینادان ، نان و  تخـس  ياه  هندرگ  زا  هدرک و  رذگ  تسدرود  ياه  يدابآ  زا 
.دنامب دبا  ات  شا ، ینارون  ياپ  ياج  دنک و  روبع 

شاب يراج 

هب هک  ماـگنه  نآ  قشع ، لـقع و  عاـمجا  زا  تا ، يراـکزیهرپ  تنـس  زا  تا ، هشیدـنا  هغـالبلا  جـهن  تغـالب  زا  ناوخب ؛ میارب  نآرق  زا 
.يدنب یم  لپ  تیاهوزرآ  رب  ینز و  یم  گنرین  تا ، يدام  ياه  هتساوخ 

.دشاب يراج  ادخ  نید  ات  شاب ، يراج  سپ  ملکت ؛ شاب و  هژاو  سپ  یمتاخ ؛ ربمایپ  هزجعم  دوخ ، وت 

نایلوم يوج  يوب 

تهاگن .یهد  یم  هتـشذگ  يوب  .میوج  یم  تکربتم  مالک  زا  نایلوم ، يوج  يوب  .مراد  لد  يداـبآ  دـیما  تمـسبتم ، هاـگن  راـمعم  زا 
درب و یم  نوریب  مدآ  نت  زا  ار  نورق  راصعا و  یگتـسخ  هک  ییوب  ناسنا ، تلاصا  يوب  یهد ؛ یم  شنیرفآ  يوب  .تسا  یمیدـق  یلیخ 

.يرشب نهذ  ياه  گربلگ  یباداش  غّلبم  وت ، .دناسر  یم  یحو  رصع  یگزات  هب 

ترطف رکذت  غیلبت ؛

رهـش تسا ، هدناشوپ  ار  رکب  راکفا  دیپس  نامتخاس  دود ، زا  يا  هیال  نوچ  یگرمزور  رـشب ، هتـسخ  باصعا  هتفرگ  دود  نهآ و  گنر 
، راو یـسوم  ینیبب و  رود  زا  يا  هلعـش  دـیاب  درپس ؛ یم  ناج  تداع ، رابگر  ریز  دراد  ترطف ، .دریگ  یم  تلاهج  گـنر  دراد  هشیدـنا 

.دریگب شتآ  نهذ ، یلبنت  ناطیش  هعرزم  ات  دیاب  يا  هقرج  ینک ! روط  مزع 

! دشاپب ناگتفخ  رب  یبآ  ات  دیاب  يدرم  ناوج 

رکذـت غیلبت ، هک  هاگ  نآ  دوش ؛ یم  مگ  نهذ  يوتـسپ  رد  غیلبت ، یب  نید  یـشومارف ! هراچ  نید ، و  ایند ؛ تسا  يا  هناخـشومارف  بجع 
.اه یشوماخ  هنامز  رد  تسا  ترطف 
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هللا همحر  یتشهب  رتکد  هّللا  تیآ  هنامولظم  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

ریت 1386  7

یناثلا 1428 يدامج   13

Jun.2007.28

یناما مثیم  / میتسین همانسانش  یب  ام 

(1) «. میتسین همانسانش  یب  ام  »

طخ هب  نامیاه ، مشچ  دادتما  دیحوت و  هب  دهد  یم  تداهش  نامیاه ، مدق  .نیـسای  هدید  غاد  نادنزرف  میرثوک ؛ هدیـشک  ترجه  دالوا 
.تسا هدش  مسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  هک  دسر  یم  یخرس 

یم ار  دوبعم  هلبق  اـهنت  ناـمیاه ، بلق  ياـمن  بطق  .میا  هدیـشچ  ار  تیادـه  تشهب  یهارمگ و  منهج  میا ؛ هدـید  اـهراب  ار  تماـیق  اـم 
.دسانش

میا هدیشوج  ینیسح  نوخ  رد  ام 

.میا هتشاک  راختفا  هدش ، رپرپ  یلگ  هک  اجره  میا ؛ هتشاد  روضح  هدش ، نشور  یعمش  هک  اجره  .میتسین » همانسانش  یب   » ام

هدمآ دوجو  هب  هداس ، مدـع  ود  مداصت  زا  ییاتـسور ، نامیا  ود  جازتما  زا  ام  « » .تسا هدوبن  مدرم  هب  تمدـخ  زج  ام ، يدوجو  هفـسلف  »
(2)« .میا

.بش نارازگزامن  زور و  ناراد  هزور  میقشع ؛ باحصا  ام 

.میا هدیشورخ  اه  يدیزی  ملظ  رب  ناهد ، هب  ناهد  میا و  هدیشوج  اه  ینیسح  نوخ  رد  لسن ، هب  لسن 
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خرـس قفا  رد  هزیوه » ات  البرک و  ات  دـعب ، هب  حون  زا   » .دـنا هتـشرس  توکلم  لگ  بآ و  زا  ار  اـم  دـنا ؛ هتـشون  رارق  یب  ار  اـم  تشونرس 
قیاقـش ام  .شیاسآ  نما  يایند  هب  يا  هنزور  اهانگنت  رد  يداش ، اه  هصغ  رد  میا ، هدش  حبـص  اه  یکیرات  رد  میا ، هدرک  لگ  نامـسآ 

.تماقتسا ياهورس  تداهش و  ياه  هلال  میتیمولظم ، ياه 

ردب راگدای 

لگ ود  داتفه و  .ربیخ » قدنخ و   » راگدای دحا ،»  » راگدای می ؛ « ردب  » راگدای .میتسین » همانسانش  یب  ام  »

(1)« ادهشلادیس هزمح   » هباثم هب  یتشهب  تلم  کی  .دنامب  راوتسا  یتسرپاتکی ، لاهن  ات  میا  هدرک  میدقت  البرک  يادهش  ددع  هب  خرس 

.دنامب رادیب  هعماج  نادجو  ات  میا  هدرک  میدقت 

«. درادن تراسا  دراد  تداهش  هک  یتلم   » .میا هدروآ  تسد  هب  تداهش  اب  ار  یتشهب  ام  میا ، هدادن  تسد  زا  ار  یتشهب  ام 

تمدخ ناگتفیش 

.دنا هدرک  اضما  اه  یناقلاط  دنا ، هدرک  اضما  اه  يرهطم  دنا ، هدرک  اضما  اه  یتشهب  ار  ام  همانسانش  .میتسین » همانسانش  یب  ام  »

زونه ام  .زونه  تسا  هدشن  عطق  ام  تریغ  ياه  گر  .تسا  هدش  هتشون  نوخ  طخ  هب  هک  تسا  نادیهـش  همان  تیـصو  حول  ام ، یناشیپ 
تینابصع نیا  زا  شاب و  ینابصع  ام  تسد  زا   » هک میشک  یم  دایرف  اکیرمآ  رـس  رب  زونه  ام  .تردق » ناگنـشت  هن  میتمدخ ؛ ناگتفیـش  »

«! ریمب

هاتوک ياه  مایپ 

.دتسیاب تکرح  زا  ام  تفرشیپ  ياه  خرچ  داد  دهاوخن  هزاجا  تسه ، یتشهب  ات  تسا و  یتشهب  زا  رپ  ناریا  - 

.دش دهاوخن  ریبعت  هاگ  چیه  ام ، نانمشد  هناتسمرس  باوخ  یتشهب ، همه  نیا  اب  تسا و  یتشهب  زا  رپ  ناریا  - 
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هداز حیبذ  هرطاف  / البرک رارکت 

.دپت یم  نامز  رتسب  رد  يا  هعجاف  ضبن 

ناـبل زا  دوـش ، یم  نیـشن  هت  اـه  هظحل  نهذ  رد  هک  مرگ  اریگ و  نحل  نیا  تسا و  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ناقـشاع  بزح  بـلق  اـجنیا ،
! هناهب هن  دهاوخ و  یم  اهب  هب  ار  تشهب  هک  دیور  یم  يدرمدازآ 

ریثکت اه  هناسر  بل  رب  اروشاع ، رابت  زا  و  نوقباسلا »  » هلیبق زا  قیاقش  ود  داتفه و  جورع  ربخ  يدوز ، هب 

رد هاگ ، نآ  البرک ؛ سنج  زا  اه  نیمز  مامت  دـنوش و  ییاروشاع  دـنناوت  یم  اـهزور  ماـمت  هک  یـشاب  هدرک  رواـب  یتقو  .دـش  دـهاوخ 
دـیپس و نساحم  نامه  اب  ینیب ؛ یم  ار  رهاظم  نب  بیبح  تسـالبرک ، نادیهـش  ددـع  هب  ناشرامـش  هک  هدادـلد  ناـگناورپ  نیا  لـفحم 

خرـس هار  رد  شیاه  ماگ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كاـپ  هلالـس  زا  یمولظم  دیـس  ربکا و  یلع  لاـس  نس و  هب  یناـناوج 
! دنور یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

تمدخ هتفیش 

دنلب حور  بات  رگید  نیمز ، ياه  هناش  منامگ  هب  يا ! هدش  بات  یب  هنوگ  نیا  هک  دـندناسر  تناج  ماشم  هب  ار  تشهب  بان  رطع  ایوگ 
.تشادن ار  وت  ینامسآ  و 

.وت کلاس  ياه  ماگ  هب  دنکفایب  ریجنز  لغ و  شتموکح ، تردـق و  قرب  قرزرپ و  ياه  هنحـص  هک  دوب  نآ  زا  رتریقح  ترظن  رد  ایند 
یگدنز زا  هنوگچ  هک  یتخومآمالسلا  هیلع  یلع  تیالوم  بتکم  رد  وت  تردق ! شطع  هن  دیشوج ؛ یم  تمدخ  یگتفیش  وت ، ناج  رد 

.جارعم ات  زاورپ  يارب  يزاسب  يدنلب  ِيوکس  ینیمز ،

.دوش یم  دلوتم  شیوخ  رتسکاخ  زا  هک  یغرمیس  نوچمه  يدش ؛ زاغآ  تداهش  اب  وت 

دش دیهش  تلم ، کی 

هب یـسک  یتقو  .نارک  یب  شدـهعت  لضف و  نامیا و  بتارم  دوب و  عیـسو  شحور ، داـعبا  اـم ! تلم  يارب  دوب  تلم  کـی  دوخ  یتشهب 
هنیآ نامگ ، یب  دـشاب ، تلم  کـی  دـنلب  ناـمرآ  رگداـیرف  شیاـه ، هتـشون  راـکفا و  نانخـس و  یتقو  دوش ، تلم  کـی  رهظم  ییاـهنت ،

هک هّللا  لضف  خیـش  سنج  زا  ینادرم  دنرایـسب  هچ  نهک ، نیمزرـس  نیا  دنلب  هرطاخ  رد  .دش  دهاوخ  نیطایـش  نارپ  گنـس  شدوجو ،
! دنوش یم  راد  رب  دادبتسا ، مرج  هب  دنروآ و  یمرب  گناب  هعورشم ، يا  هطورشم  يارب 
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ار یهاگآ  تفرعم و  ات  دنک  یم  عولط  نطو  ِنامسآ  رد  هراتـس  نوچ  هک  یخرـس  رنه  تسادخ ؛ ِنادرمرنه  نیرتابیز  تداهـش ، يرآ ،
.درادب هدنز  اه ، لسن  ِناج  رد 

خیرات ناتماق  تسار 

هایس یتعامج  .تسین  رهش  شوگ  رد  ییاوآ  نینط  هیوم ، نویـش و  يادص  زج  رگید  .تسا  هدیـشک  رـس  اه  لد  مامت  هب  هعجاف ، ِیخلت 
...دنوش یم  راوآ  هنیس  رس و  رب  يروابان ، تدش  زا  هک  یناتسد  دنا ، هتسشن  نوخ  هب  کشا ، ِموجه  زا  هک  ینامشچ  هدز ، متام  شوپ و 

زیچ هچ  .دـنراد  یمرب  جوم  يدابدـنت ، ِنماد  رد  هک  مدـنگ  ِسرون  ياه  هشوخ  نوچمه  دـنا ؛ مطالت  رد  هدروخ  مخز  راد و  غاد  یتلم 
!؟ داد دهاوخ  ّالست  ار  هتخوس  ياه  بلق  نیا  غاد 

.دنام دهاوخ  نانمشد  نامشچ  رد  یسخ  هشیمه  ات  یلو  دش ؛ دیهش  هنامولظم  تسیز و  مولظم  یتشهب 

.دنا خیرات  هشیمه  ناتماق  تسار  دندش ، بوذ  یهلا  قشع  رد  هک  اهنآ  نامگ  یب 
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هییاضق هوق  زور 

يدابآدوواد هموصعم  / راهب يرتسگداد 

.تلادع قیمع  ياه  سفن  يوجو  تسج  رد  مور ؛ یم  الاب  ار  اه  هلپ 

، ما هدـش  لامدـگل  رورغ  ات  ما  هدـمآ  متـس ، ینافوت  رباعم  زا  هتـسخ  .مبلط  یم  ار  راـهب  يرتسگداد  میوگ و  یم  میاـه  گرب  نازخ  زا 
.تسا هتسشن  تواضق  هب  نامسآ  شقاتا ، ره  رد  تسا و  لدع  تموکح  اجنیا  هک  تشگ ؛ مهاوخنرب  دیماان  هک  مناد  یم  .دوش  يرواد 

، تلادع دیواج  هدـیپس  هک  مشیدـنا  یم  يزور  هب  دواک و  یم  ار  تقیقح  ياه  قفا  شهاگن ، هک  يدرم  نشور  مالک  هب  مهد  یم  لد 
.دوش یم  عیسو  ناهج ، ياه  ماب  رب 

تلادع راشتنا 

.ناراب شرتسگ  يا و  هدمآ  ینشور  راشتنا  هب  وت 

.یتیناسنا نوناق  هتسباپ  هک  تمسانش ؛ یم  .ار  يرهم  یب  نوزومان  ياه  هاگن  دهد  یم  یتشآ  تلد ،

.ینک ریوصت  نامناج  هبیتک  رب  ار  يربارب  دنلب  رعش  ات  يا  هدمآ 

راوگرزب رـضحم  رد  منیـشن  یم  .یبوـک  یم  کـتپ  ار  تلادـع  گرتـس  زیم  یمخز ، ياـه  كواـکچ  رپرپ و  ياـه  یقاـقا  هشیدـنا  رد 
.مریگب ماو  ار  نامسآ  زا  يا  هکت  ات  تنامشچ 

.دهد یم  نت  يروادان  دوبک  ياه  سفن  هب  لدع ، یتسار و  هزیکاپ  ياوه  وت ، یب 

.تسا رتسگداد  نینچنیا  ار  قشع  ياه  هچوک  باتفآ ، هک  یتسه  وت 

ریگارف تلادع  هار  هب  مشچ 

یمن هنـشت  ار  یکاخ  چیه  شیاهربا ، زیر  ناراب  دودح  هک  مناد  یم  ار و  تیرـشب  لاوحا  تسا  نیرت  لداع  هک  مشیدنا  یم  ییادخ  هب 
.دراذگ
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یب ياـهب  هکنیا  هب  منک  یم  رکف  ار و  لدـع  دـنم  نوناـق  یتـسیچ  مباـی  یمرد  رتـشیب  مور ، یم  شیپ  هـک  ار  اـه  هـلیم  هدرک  مَد  ياوـه 
.ار شنارگن  ياه  مشچ  دشخب  یم  شمارآ  تلادع ، هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ تیناسنا  هدیرب  ياه  سفن  یتلادع ،

.ار تلادع  گرزب  هنیدآ  مهار  رد  مشچ  يرگداد و  قنوررپ  هناخ  زا  میوگ ؛ یم  تاواسم  زبسرس  ياه  هداج  زا  نم 

يدمحم سابع  / تلادع یسرک  رب 

راهچ رد  سردایرف ، لابند  هب  ییاهنت و  زا  يا  هدرب  جـنر  هک  ار  ییاه  هظحل  همه  ینک  یهاوخداد  اـت  ینیـشن ، یم  تلادـع  یـسرک  رب 
.يا هدیود  رون  لابند  هب  یکیرات ، يوس 

.دباتب وت  رب  تلادع  باتفآ  ات  يا ، هدمآ 

نامـسآ هب  ینک  یم  ساسحا  يور ، یم  الاب  هک  تلادـع  ياه  هلپ  زا  تسا ! شخب  تذـل  ردـقچ  یندـشن  ماـمت  يرون  رد  ندرک  اـنش 
.يا هدش  دیشروخ  زا  رت  کیدزن 

.دریگ یمارف  ار  تدوجو  رسارس  هزات ، يدیما  يراد ، یمرب  هک  مدق  ره  اب 

تلادع رطع 

تشپ .دسر  یم  تماشم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تلادع  رطع  يرذگ ، یم  هک  يرتسگداد  ياهورهار  زا 

.دید یهاوخن  يربا  ینامسآ  هناخ ، تلادع  نیا  قاتا  چیه  هرجنپ 

.دوش یگدنز  ناشوج  ياه  همشچ  زا  رت  لالز  تا ، هتفرگ  ْلد  نامسآ  ات  يا ، هدمآ  اجنیا  هب 

.ینک یم  سح  ار  ینابرهم  صولخ و  رطع 

.تسا هدش  زارد  وت  يریگتسد  يارب  یشیوخ ، ره  زا  رتانشآ  هک  ینیب  یم  هبیرغ  ییاه  تسد 

یم سح  ار  ربمایپ  ینابرهم  هک  تساجنیا  ریخ ؛ تسد  اب  دز ؛ دـنهاوخ  هرگ  ار  تدـیما  هدـیرب  ياه  هتـشر  هک  یبای  یم  ینادرم  اـجنیا 
.ینک
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تواضق هاگیاج 

.ینک سح  دیاب  ار  يدنوادخ  تلادع  يزرورهم و  يوب  هک  تسا  یهاگیاج  تواضق ،

.تسا نیمز  رب  هّللا  هفیلخ  تلاسر  تواضق ،

.نیمز رب  تسا  مظن  یکاپ و  هچره  ندرک  يراج  هشیدنا  تواضق ،

.دننایامن یم  ناهج  نیمه  رد  لداع ، نایضاق  ار  منهج  تشهب و  يامنرود 

هرک نیا  ياج  ياج  رد  هنالداع  ار  تلادع  ات  دنا ، هدز  هیکت  یهلا  ناربمایپ  دنسم  رب  هک  یمدآ  سنج  زا  دنتـسه  ییاه  هتـشرف  تاضق ،
.دننک ریگارف  یکاخ 

نانوچ دـنک ؛ نشور  ار  تقیقح  ات  ار ، رابغ  هچنآ  ره  دـیوش  یم  دراب و  یم  هتفرگ  رابغ  ياه  هنیآ  رب  هک  ناـبرهم  تسا  يربا  یـضاق ،
.كانبات دیشروخ 

« یتشهب  » رطع

هک يدرم  نیلوا  ینک ؛ یم  سح  ار  یتشهب »  » رطع دسر ؛ یم  تماشم  هب  تشهب  رطع  يراذگ ، یم  مدق  هک  يرتسگداد  ياهورهار  رد 
هدرک یکی  ار  شزور  بش و  یبیرف ، ماوع  يارب  ناوریـشونا ، نانوچ  هن  هک  يدرم  دوب ؛ ناریا  یمالـسا  يروهمج  هییاضق  هوق  لوئـسم 

.هعماج ناگدیدمتس  همه  ربارب  رد  دشاب  یسرداد  دنوادخ ، يرای  اب  ات  تسشن  یسرک  نیا  رب  دنوادخ ، تیاضر  يارب  هک  دوب ؛

.دنک ریثکت  ار  عورشم  ياه  يدازآ  دیامن و  ریگارف  ار  لدع  دنک و  هماع  قوقح  يایحا  ات  دوب ، هدمآ 

، ریـسم نیا  رد  دراشفن و  ار  اه  هرجنپ  يولگ  یتلادع ، یب  مرج و  یهایـس  ات  دمآ ، .ار  روج  متـس و  ملظ و  تسد  دـنک  هاتوک  ات  دـمآ ،
.قشاع ياه  هدنرپ  همه  زا  رت  لابکبس  دش ؛ هدنرپ 
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یبورکیم ییایمیش و  ياه  حالس  اب  هزرابم  زور 

هراشا

هعمج

ریت 1386  8

یناثلا 1428 يدامج   14

Jun.2007.29

يدمحم سابع  !/ تسا هدش  زاب  اج  همه  هب  اکیرمآ  ییایمیش  ياه  بمب  ياپ 

؛ یبورکیم ياه  حالس  عنم  یمتا ، ياه  حالس  عنم  ییایمیش ، ياه  حالس  عنم  .دننک  یم  نوریب  رس  چراق ، لثم  یکی  یکی  اه ، همانعطق 
ياه هدـنورپ  رد  هک  تسا  ذـغاک  قرو  دـنچ  يور  اه ، لایخ  نیا  همه  اما  .دـش  دـهاوخن  هتـشک  یـسک  رگید  .دوش  یم  عنم  زیچ  همه 

.دروخ دنهاوخ  كاخ  للم ، نامزاس  هتفرگ  كاخ  روطق 

يوب اج  همه  .تسا  مانتیو  لثم  اج  همه  .تسامیـشوریه  ناـهج ، ياهرهـش  همه  ـالاح  .لوا  زور  لـثم  تسرد  تسا ؛ يداـع  زیچ  همه 
دراد ییاکیرمآ  دـنت  ياه  لکلا  يوب  .ناتـسناغفا  قارع ، هدـش ؛ زاب  اج  همه  هب  اکیرمآ ، یبورکیم  ياـه  بمب  ياـپ  .دـهد  یم  هچبلح 

...دراد اکیرمآ  .دنک  یم  هفخ  ار  ایند  ار ، هنایمرواخ  ار ، سراف  جیلخ 

تسا هدش  قیمع  نایناهج  باوخ 

هب يریگب ، هک  ار  اه  لواـت  در  .دـهد  یم  هزاـت  ياـه  مخز  يوب  بیـس ، يوب  لدرخ ، يوب  دـهد ؛ یم  نوخ  يوب  ناـتیاه ، هفرـس  رونه 
.یسر یم  متفه  نامسآ 
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.دنا هدش  مگ  ههال ، هاگداد  يوت  رد  وت  ياه  نالاد  يال  هبال  تیمولظم ، همه  نیا 

.تسا هدنام  ناهنپ  رابغ ، اهراورخ  ریز  هفرس ، همه  نیا 

ناکت ار  یکلپ  نات ، هفرـس  يادـص  هک  تسا  قیمع  نایناهج  باوخ  ردـق  نآ  .درک  دـهاوخن  رپ  سک  چـیه  ار  نژیـسکا  ياه  لوسپک 
.داد دهاوخن 

؟ مینک ریوصت  دیاب  باق  مادک  رب  ار  امش  ناهنپ  ياه  مخز 

ایر يایند 

.دنک یم  مرو  رتشیب  زور ، ره  یتیلم ، دنچ  ياه  تکرش  بیج 

مدآ ناج  زا  رت  نازرا  یبرس ، ياه  هلولگ  تمیق  .تسا  هدش  شخپ  اه  تالکـش  زا  رتشیب  یناهج  ياهرازاب  رد  هتفرـشیپ ، ياه  هحلـسا 
.تسا هدش  اه 

يروراب نیمز ، مادک  تسا ؛ گنج  دعتـسم  كاخ ، مادک  دنک  یم  نییعت  هک  تسا  یتیلم  دـنچ  ياه  تکرـش  يرالد  دـنچ  دوس  طقف 
.دریگب نشج  یبورکیم  یمتا و  ینژورتین و  ياه  کشوم  اب  ار  شا 

یم يراذگ  ناشن  یبورکیم  ییایمیـش و  ياه  بمب  اب  ار  شندب  نیمه ، يارب  دنک ؛ هزرابم  یبورکیم ، ياه  حالـس  اب  دـهاوخ  یم  ایند 
.دوش یم  هتخاس  ایند  رسارس  رد  يا  هتسه  کهالک  نارازه  زور ، ره  نیمه ، يارب  .دنک 

اه هناسر  يوهایه  رد 

یگنت سفن  راچد  ار  تشدرس  هک  ییایمیـش  مومـسم  ياهزاگ  لثم  تسرد  دنک ؛ یم  هفخ  ار  ایند  دراد  تیـصاخ ، یب  نوناق  همه  نیا 
لثم دـش ، بارخ  مانتیو  رـس  رب  هک  یبورکیم  ياه  بمب  لثم  درـشف ، ار  هچبلح  يولگ  هک  ییاهزاگ  نامه  لثم  اه ؛ لاـس  تسا  هدرک 
همه نیا  تشپ  دـندیکرت ؛ یناـهنپ ، هک  ییاـه  ضغب  همه  لـثم  دـکرت ، یم  اـیند  هشوگ  هشوـگ  رد  دراد  زور  ره  هک  ییاـه  بمب  همه 

...اه هناسر  يوهایه  رد  تبرغ  همه  نیا  تشپ  لوات ، همه  نیا  تشپ  هفرس ،

عراز هبوبحم  / شتآ نارای 

رب ار  ییافوکش  شیور و  شتآ ، نارای  ناطیش و  باحصا  هاگ ، .تسا  شتاقولخم  همه  هب  راگدرورپ  تبهوم  ملاس ، تعیبط 

! دنشاب هداهن  دوخ  تراقح  تلذ و  رب  یشوپرس  دیاش  ات  دننک ، یم  میرحت  ناگدنب 
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.دراد ماو  دوخ  قلاخ  زا  ار  عادبا  هوق  ناسنا ،

ار يدادادخ  راکتبا  نیا  یهلا ، هعیدو  نیا  ناسنا ، هاگ ، دز ؛ لاب  طوقس  ریـسم  رد  مه  درک و  دوعـص  دوش  یم  مه  لاب ، اب  هک  نانچمه 
تاقولخم و راتـشک  تهج  رد  ملع ، زا  دوش و  یم  بلاغ  یناطیـش  عبط  یهاگ  هک  سوسفا  .درب  یم  راـک  هب  یهاـبت  لاوز و  ریـسم  رد 

.دوش یم  هتفرگ  هرهب  تعیبط ، يدوبان 

! یناطیش ياه  هزیرغ  رب  نیرفن 

ياه حالـس  هک  نانچ  نآ  دـهد ؛ یمن  ار  باتفآ  هب  ور  ناهایگ  هب  موادـت  هزاجا  دـنک و  یم  گنت  لگ  رب  ار  شرورپ  ياـضف  بادرم ،
.تسا دنموزرآ  ار  تعیبط  لاوز  یبورکیم ،

ار رامعتسا  هک  یناطیش  هزیرغ  نآ  رب  دوش -  یم  هتخاس  رـشب  تسد  هب  هک  يرازبا  چیه  رب  هن  ییایمیـش و  حالـس  رب  نیرفن  هن  نیرفن - 
زا تمیق  هب  نارگید و  يدوبان  تمیق  هب  تسا ، دوخ »  » شراعـش اهنت  هک  يا  هناـسیلبا  حور  نآ  .ار  زیچ  همه  يدوباـن  تسا و  ناـهاوخ 

! دوخ زج  زیچ  همه  نتفر  نیب 

يدوبان هلسلس  راذگ  ناینب 

.تسا يدوبان  هلسلس  راذگ  ناینب  هک  ناسنا  دنسپدوخ  روتاتکید و  سفن  هیلع  رب  تسا  یمایق  فده ،

ياه لوات  .تسا  زادنا  نینط  نامز  شوگ  رد  اه ، حالـس  نیا  ِدربراک  هیلع  هک  تسا  يدایرف  نیرت  یـسامح  نازابناج ، هفرـس  يادـص 
.تسا رابگرم  ياه  حالس  نیا  زا  یناطیش  ياه  هدافتسا  ربارب  رد  تعیبط  ضارتعا  ياضما  زابناج ، ره  تسوپ 

! مدآ نادنزرف  میدقت  ار  یناگدنز  ياه  هشوخ  مینک و  عطق  تیناسنا  هوکشاب  غاب  نیا  هب  ار  مجاهم  ياه  خلم  لسن  هک  دشاب 

یتمعن اتیزر  /؟ لوات همه  نیا  يارب  زور  کی 

ماقتنا خلت  ّمس  هب  ار  دوخ  ياج  ، قطنم هک  هاگ  نآ  اه ؛ هناورپ  لاب  نتسکش  يارب  گرزب ، ياه  هنیک  ییایمیـش  موجه  تسا  تخـس  هچ 
! دهد یم 

یب نارتوبک  ِنایاپ  گرم ، ياه  هیر  اب  سفنت  یتقو  تسا ، هتخیمآ  یمدرمان  عاعـش  اب  هک  ییاـضف  رد  ندیـشک  سفن  تسا  تخـس  هچ 
.دوش یم  هانگ 

؟ دوب دهاوخ  امیشوریه  هچبلح و  ناکوک  ِسردایرف  همکحم  مادک 
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ِرگدایرف ناهانگ ، یب  نوخ  رد  لسن ، هب  لسن  هظحل و  هب  هظحل  هک  لوات  همه  نیا  تسا ؛ مک  لوات  همه  نیا  يارب  لاس ، رد  زور  کـی 
.تسا نایلیباق  ياوقت  یب  شناد 

نایعدم توکس 

ياهدنب تساجک  دنیب ؟ یم  باوخ  ار  هچبلح  موصعم  ياه  هچوک  دوخ ، کسورع  شوغآ  رد  یکدوک  یتقو  رـشب ، قوقح  تساجک 
؟ دشاب هثداح  رپس  ات  درشف  یم  هنیس  رب  گنت  ار  دوخ  لفط  هانپ  یب  هقادنق  يردام ، یتقو  توکس ، ِنیناوق  هدش  زاب 

ناسک یب  دوش و  یم  هتـشون  ناطیـش  ياه  يدوخ  يارب  اهنت  نوناق ، یتقو  تساه ، هدنرپ  یعمج  هتـسد  گرم  يوگ  خساپ  یـسک  هچ 
؟ دنبای یمن  دوخ  شخب  تاجن  ار  ینوناق  چیه  یبیرغ ، مرج  هب  بیرغ ،

: دش دهاوخ  هتسب  بآ  اب  نایهام ، دادرارق  نیرت  گرزب  دعب ، هب  زورما  زا 

عونمم نایهام  خرس  ندب  رب  مخز  هک 

عونمم نامسآ  فاص  ندب  رب  گنچ  هک 

سب ییایمیش  ياه  سَفَن  روبع  رگد 

عونمم ناکدوک  هب  بشما  زا  لوات  موجه 

هیس بش  نایاپ 

نایرج رد  ار  راد  همادا  يدرد  ناشناکدوک ، زورما  هک  شیپ  ياه  لاس  ناکدوک  يارب  دمآ ، دهاوخرد  ادـص  هب  اه  گنز  يزور  و  ... 
.دنهد یم  هیده  رگید  ياه  لسن  هب  دوخ ، نوخ 

: دسیونب هرابود  ار  خیرات  ات  تسا  هدمآ  ناینیمز ، ياه  سفن  سخ  سخ  اه و  هفرس  کت  زورما ،

ار قشع  نوخ  یسک  تسد  دابم ، زگره 

دنک ناسکان  لد  عاعش  رب  هدولآ 

هنیآ لثم  دسرب  هَر  یسک ِز  دیاب 

دنک نابرهم  مه  لد  اب  هرابود  ار  ام 

نامیا تعسو  اب  لصاح  یب  يا  هزرابم 
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دوب هتسشن  ناویا  هشوگ  هانپ ، یب  ْلُگ - 

يا هدنرپ  وس  نآ  زا  هچوک  نیب  داتفا 

گنر زبس  زاگ  يا و  هشوخ  بمب  هاگ ، نآ 

درک دیهش  نادلگ  تعسو  رانک  ار  لُگ 
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تفرگ ناشخرس  ِسَفَن  هچغاب ، ياه  لُگ 

نیمز زا  دهاوخ  یم  هچ  گنر  زبس  زاگ  نیا 

دش هکل  هکل  ناشنت  اه  تخرد  یضعب 

دش هکت  هکت  ناشلد  اه  تخرد  یضعب 

تساه تخرد  مامت  هب  نازخ  هیده  نیا 

اه غاب  هچوک  رد  هصق و  دیسر  نایاپ 

گنر درز  زاگ  نیا  رب  گرم  تشون : كدوک 

هاتوک ياه  مایپ 

یقاب ياه  هشیر  ادرف ، ات  میا ، هتشاذگ  موکحم  ِتارطاخ  نیرتیو  رد  ار  نمـشد  ییایمیـش  ياه  مَس  هب  هتـشغآ  ياه  گربلگ  زورما ، - 
.مینک زبس  هزات  ییاوه  رد  ار  هدنام 

.دجنگ یمن  يدایص  چیه  ِروت  رد  نامیا  ِنامسآ  یبآ  تعسو  درب ، یمن  دای  زا  ار  زاورپ  قشاع ، نارتوبک  ِسفن  ندرک  هدولآ  - 

يدابآدوواد هموصعم  / لوات هفرس ؛ درم ؛

.دننک یمن  تیاعر  ار  ناسنا  مومسم ، ياهداب  هک  یتقو  دنشارخ ؛ یم  ار  كاخ  يولگ  اه ، هفرس 

ياوه جاتحم  نونکا  تا ، هنادرم  ياه  سفن  عافد و  ياهزیرکاخ  رد  يدوب  هتفرگ  فک  هب  ار  تا  یناسنا  تقیقح  هک  میوگ  یم  وت  زا 
ینالوط ياه  بش  .تسا  هدرک  هطاحا  يدرم ، ناوجان  ضغب و  ياه  لوات  ار  تناج  ياه  لولـس  هک  میوگ  یم  وت  زا  .تساـه  لوسپک 

.دنناوت یمن  ریوصت  اه  هژاو  ار  تجنر 

هب ییایمیـش ، شتآ  ياه  هرونت  هرـصاحم  رد  ترکیپ  هک  يروایب  هیدـه  شمارآ  ناماه ، لد  شوشم  ياه  هچوک  يارب  اـت  يدوب  هتفر 
همزمز قیاقش  هک  ییاه  بل  يدوبک  هرطاخ  میا و  هدنام  ام  .نامنامشچ  يدبا  يراسمرـش  میا و  هدنام  ام  الاح  درم ! يا  .تسـشن  لوات 

.میناوت یمن  ساپس  دیاب ، هک  نانچ  نآ  ار  تهاگن  يا  هروطسا  روضح  رگا  شخبب ، ار  ام  .دیارس  یم  هلال  دنک و  یم 
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تشدرس هچبلح و  ات  امیشوریه  زا 

هب ار  هانپ  یب  تیناسنا  دوخ  تسین و  هک  يراهب  دـنیوگ و  یم  ناتـسمز  زا  .شا  هدـش  لاـمیاپ  قوقح  دـنیوگ و  یم  ناـسنا  تمارک  زا 
؛ دوش یم  یگدـنز  سوماق  هژاو  اهنت  نازخ ، .دـنهد  یم  هیدـه  سفق  دـننازوس و  یم  رپ  ار  راهب  دـیپس  ناگدـنرپ  دنـشک و  یم  هبالس 
هک تسا  تحارج  هلان و  ناراب  تشدرـس ، هچبلح و  ات  امیـشوریه  زا  .دریم  یم  قشع  ياـه  سفن  اـه ، هنیـس  نیرت  قشاـع  رد  هک  یتقو 

.دنز یم  روشاه  ار  هتسشن  رتسکاخ  هب  ياه  تشد 

دنتسه یمیهافم  یـسارکومد ، تلادع و  دوش و  یم  رت  هدرتسگ  زور ، ره  هک  تسا  تیرـشب  جنر  اهنت  ییوهایهرپ ، توکـس  نینچ  رد 
.دوش یمن  هدروآ  رطاخ  هب  هک  تسا  تیناسنا  اهنت  راد ، ریگ و  نیا  رد  دنبای و  یم  یتسه  تغل ، ياه  گنهرف  رد  اهنت  هک 

میوگ یم  رو  هلعش  ياه  مخز  زا  نم 

تحارج هب  نم  اب  .دـیبایب  هدـش  مامت  ار  اه  سفن  نیرت  هناکدوک  ات  امیـشوریه ، ياه  ناـبایخ  رد  دـییایب ؛ هعجاـف  ياـه  هظحل  هب  نم  اـب 
تیموصعم ندش  لامدگل  ات  تشدرـس  رد  ییاه  هناخ  هب  تسا ؛ هدـناشن  كرچ  هب  ار  هچبلح  ياه  هچوک  هک  دـینک  رکف  ییاه  هرجنح 

بلق رب  ار  غاد  همه  نیا  هک  نانآ  زا  دیشاب و  دهاش  ار 

؟ تسا هدرک  مورحم  نامسآ  دنلب  زا  مرج ، نیمادک  ار ، اه  هخاش  رب  هدیکشخ  هدنرپ  همه  نیا  دیسرپب  دنا ، هدناشن  تیرشب 

همه نیا  تعسو  تسا و  هداد  نامرف  هدرک و  يرای  شمزیه  هب  متس ، نادجو  یب  تسد  هک  میوگ  یم  ییاه  لد  رو  هلعش  مخز  زا  نم 
.میرگ یم  رتسکاخ  ياه  هپت  رب  ار  تواقش 

يریما نیسح  / هدز لوات  ياه  هراتس 

! زاگ زاگ ؛ زاگ ؛ دننز : یم  داد  هتفرگ ، ناهد  يور  يا  هیفچ  هک  مینیب  یم  ار  اوه  رد  نژیسکا  تارذ  هک  تسا  يراگزور 

درگلاس اهزور ، نیمه  دـنیوگ ، یم  دـنا ؛ هدیـشوپ  ازع  ساـبل  هدروآرد و  دـیپس  ساـبل  منوخ ، دـیپس  ياـه  لوبلگ  تسا ، يراـگزور 
.درم دز و  لوات  تسیرگ و  راب  نیرخآ  هک  دوب  هتشذگن  شا  هیرگ  نیلوا  زا  هام  شش  زونه  هک  تسا  يا  هراتس  بورغ 

.دنا هدیراب  منامسآ  رب  هدز  لوات  ياه  هراتس  هک  تسا  يراگزور 
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زیرکاخ نیرخآ 

.مربب تیاکش  للم  نامزاس  هب  مهاوخ  یم 

، مبلق ياه  هزاورد  تشپ  تسا  زور  دـنچ  .دـنک  یمن  تیاعر  ار  سب  شتآ  نمـشد ، یلو  دـش ؛ مامت  گنج  .منک  نصحت  مهاوخ  یم 
ینیـشن بقع  اه ! هچب  .دـنز  یم  کتاپ  بش  ره  نمـشد ، تسا  یتدـم  .تسا  هدـش  طلـسم  مباصعا  ياه  يدـنلب  رب  هدرک و  هدایپ  ورین 

.تسا مامت  مه  زیرکاخ  نیا  راک  دیهد ؛ تاجن  ار  ناتدوخ  ناج  .تسا  هرصاحم  رد  بلق ، نیا  دینکن ؛ تمواقم  دینک ؛

رشب یناویح  هفسلف 

.حور یب  دوبک و  دییور ؛ رشب  ساسحا  بادرم  هب  يرفولین ، دش ، هایس  ناراب ، دز ، لوات  راهب  يدوز ، نیمه  هب 

.دنک هبرجت  ار  شساسحا  یگزات  دوب ، هدمآ  هک  تفرگ  ار  یکدوک  ندب  مامت ، یلوات  تئیه  رد  رشب ، هدز  بش  حور 

ياقب عزانت  رکفت  تسا و  رشب  یناویح  هفسلف  هایس  لد  ناش ، هیلوا  داوم  .دنوش  یمن  هتخاس  ییایمیش  لماوع  رصانع و  زا  اه ، بمب  نیا 
.نیمز برغم  لگنج 

يا هدش  دیهش  تسا  تقو  یلیخ 

.هدینش ار  تربخ  مه  ترسمه  دنا ؛ هدیمهف  مه  تیاه  هچب  يا ؛ هدش  دیهش  تسا  تقو  یلیخ  یمهف ؛ یمن  تسا و  مرگ  تنت 

همان تداهش  دنا ، هداد  تتسد  هک  ریدقت  حول  نآ  .تسا  تیاه  هفرس  يادص  يدنلب  رطاخ  هب  يونـش ، یمن  ار  ناشیاه  هیرگ  يوب  رگا 
.زاس تخوس و  دراد و  دوز  رید و  تسا و 

! یشاب یشاب و  درم  یتقو  تندوب ، تسا  یگرزب  هانگ  هچ  يدرمیاپ و  مرج  هب  طقف  يزوسب ؛ دیاب 

يریدن هیقر  / منام یمرد  تیاه ، لوات  لیلحت  رد 

!؟ دنک ریسفت  ار  وت  ياه  مخز  هفسلف  دناوت  یم  یسک  هچ  اما  .تسین  مزال  هناهب  نتفگ ، وت  زا  يارب 

؟ دنجنگ یم  باتک  مادک  رد  تا ، سردنم  ياه  هیر  ِخیرات 

.دزیر یم  مه  رد  ار  مشمارآ  مامت  دنک ، یم  هزات  سفن  ولگ  رد  یتقو  تریز ، يادص 
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ارم يزیر و  یم  کچوک  ینادـمچ  رد  ار  تدوخ  همه  يوش ، یم  ریخبت  يور ؛ یم  هرذ  هرذ  وت  منام و  یمرد  تیاه ، لوات  لیلحت  رد 
.ینک یم  بآ  دجنگ ، یمن  لایخ  رد  هک  یتارطاخ  اب 

ار یگدـنز  درت  ياه  هشیر  دـنام و  منیمزرـس  راـنک  هشوگ و  رد  یللملا ، نیب  ياـهدادرارق  مشچ  زا  رود  هک  یـشتآ  رد  موش  یم  بآ 
.دیعلب

.تشابنا موادم  یقه  قه  زا  ار  منهذ  درک و  رتسکاخ  ار  هدنخ  هک  یشتآ  رد  موش  یم  بآ 

هیر تمس  هب  دندرک و  قاجنس  نژیسکا ، هب  ار  ناطرس  مخز و  هایـس  نوعاط و  ار و  لدرخ  زاگ  هک  ییاه  تسد  تواسق  رد  منام ، یم 
.دنداتسرف كاخ  هانگ  یب  ياه 

؟ ما هداتسیا  گرزب  هثداح  نیا  ياجک  رد  نم  تساربک و  تمایق  ياجک  اجنیا  منام ، یم 

يال هبال  رد  گنج ، زا  دعب  ات  دـننک  کیلـش  هناکدوک  ياه  يزاب  نتم  هب  ار  گرم  مصاختم  ياه  تسد  دـیاب  ارچ  هکنیا  رد  منام  یم 
بیس و جنران و  راهب  ياه  گرب  رد  یگدنز ، ياج  هب  گرم ، دیاب  ارچ  دنک ؟ بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  دنامب و  اج  یلاسگرزب  ياهوزرآ 

یم دـنادرگرب ؟ موش  يزورید  هب  دـیاشگ ، یم  ادرف  هب  ور  يرد  هک  ار  وا  ات  دوش  سبح  اه  هرجنپ  رد و  ياـهزرد  رد  دـچیپب و  نوتیز 
.تسا هناروکروک  یتفرشیپ  دنیآرف  هک  هایس  يا  هدنیآ  مدآ ؛ نادنزرف  هدنیآ  زا  موادم  یسرت  اب  منام ،

نیرت هنافصنم  ریشمش ، هک  ممهف  یم  الاح  اما  دیآ ؛ یم  ریشمش  اب  درم ، نآ  ارچ  هکنیا  مدوب و  هدنام  ریـشمش  ریـسفت  رد  نیا ، زا  شیپ 
.دمهف یم  بوخ  ار  مخز  لباقم  رد  مخز  ار و  ربارب  گنج  درم ، نآ  تسا و  شنیرفآ  حالس 

يریشمش هّللا  حور  / زمرق تیعضو  رد  یگدنز 

یم نایاپ  گنج  اه ، هراپمخ  هلصاف  یب  کیلش  اه و  کنات  هژر  نایاپ  اهرهش و  زارف  رب  اهامیپاوه  نیگمهس  زاورپ  اهراجفنا و  نایاپ  اب 
.دوش یمن  کیلش  يا  هلولگ  رگید  دبای و 

دوش و یم  مامت  گنج  سب ، شتآ  مـالعا  اـه و  هاـگهانپ  يوس  هب  مدرم  ناـما  یب  موجه  نآ و  ياـهریژآ  زمرق و  تیعـضو  ناـیاپ  اـب 
...اما تسا ؛ هدش  مامت  گنج  رگید  هک  ارچ  زمرق ؛ تیعضو  زا  يا  همهاو  چیه  یب  ددرگ ؛ یمرب  يداع  تلاح  هب  یگدنز 

کیلـش ناشیاه  هنیـس  هب  زونه  اه ، لاس  زا  سپ  یئرمان ، ياه  هلولگ  دنام و  یم  یقاب  گنج  تلاح  رد  هشیمه  یـضعب ، يارب  یگدنز 
نیا رد  شیادص  هک  ناما ، یب  یپایپ و  ياه  هفرـس  يادص  زج  ییادص ؛ چیه  یب  یهاگهانپ و  چـیه  یب  يریژآ و  چـیه  یب  دوش ؛ یم 

.دوش یم  شوماخ  دیاش  دچیپ و  یم  شمارآ  يایند 
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نیثکان هاپس  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نیب  لمج ، گنج  عوقو 

هراشا

هبنش

ریت 1386  9

یناثلا 1428 يدامج   15

Jun.2007.30

عراز هبوبحم  / هدوسرف ياه  هیر 

تیعقوم يراق  دوب و  دوخ  ماقم  لک  ظفاح  دز و  نارگید  هنیس  هب  ار  دوخ  گنـس  دوش  یم  تحار  یلیخ  خیرات ، ياهاجکان  یخرب  رد 
هیر هب  تقیقح  میـسن  ندرک  دراو  و  هشیدـنا ، تاظحل  راس  هیاس  رد  يور  هداـیپ  تسا  تخـس  اـفاصنا  اـما  .تیاور  نارازه  هب  شیوخ 

! راگزور هدوسرف  ياه 

لطاب قح و 

، دوخ گنهامه  هارمه  هب  زج  هک  يرتش  دـباوخ ، یمن  یهارمگ  ههبـش و  هناخ  رد  رب  زج  هک  يرتش  تساه ؛ هنتف  نتـسبآ  رتش  لـمج » »
ار مدرم  يرادیب  ياه  ناج  دزات و  یم  ار  يرگ  نشور  ریسم  شهوکش ، يرابدرب و  مامت  اب  قیاقح ، راوس  وس ، نآ  .دهد  یمن  يراوس 

.دزاس یم  زرم  لطاب ، قح و  نایم  نیگمهس ، يراوید  هشیمه  .دیوپ  یم 

.درادرب نایم  زا  ار  راوید  دراد  رظن  رد  ربیخ ، بارحم و  درم  ریشمش ، لگ و  درم  کنیا ،
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ناسکان

هلیبق نیمه  .یسانشن  یلع  دش ؛ یم  هصالخ  هملک  کی  رد  نانآ ، مرج  .دنا  هتفرگ  شود  رب  ار  قلخ  هانگ  راب  هک  دنا  یناسکان  نیثکان ؛
مالـسلا هیلع  یلع  تیناقح  یلجت  لمج ، .تفاکـش  دنهاوخ  ار  وا  قرف  دـیدرت  یب  يدوز ، هب  دنتخانـشن ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  قرف  هک 

! تسا مالسلا  هیلع  یلعریغ  هچنآ  نالطب  تابثا  تسا و 

دشخب یم  مالسلا  هیلع  یلع  و  ... 

نآ داد و  ناـیرج  هکم  رد  ار  يدازآ  دور  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  هک  يزور  ءاـقَلُّطلا ،» ُُمْتنَأ   » زور هکم ، حـتف  زور  لـثم  تسرد 
.داد رارق  مالسا  هدش  دازآ  ار  ناگدز  ساره 

كاخ شمارآ  طاسب  نامگ  یب  دیشخب ، یمن  رگا  هک  دشخب ؛ یم  دهد و  یم  يدازآ  دنک ، یم  اهر  مه  زاب  نادیم ، زوریپ  درم  کنیا ،
.دنتشادن ندید  بات  ار  هچنآ  دندید ، یم  همه  تخیر و  یم  مه  رد 

.دراد همادا  شتقیقح  دوب و  تقیقح  تلادع و  نابزرم  هرامه  هک  يدرم  نیرتاهنت  رب  مالس 

یناما مثیم  !/ ینادان مدرم  هچ 

.شیوخ ناردارب  ربارب  رد  دنا ، هدیشک  نوریب  ماین  زا  ار  نارفاک  نوخ  زا  باریس  ياهریشمش  دنا و  هدرک  نیز  ار  هقرفت  رتش 

! دنتسیاب تلادع  ربارب  رد  ملظ ، همه  نآ  زا  سپ  ات  دنا  هداهن  باکر  رد  ياپ  يدرخبان  مدرم  هچ  نادان و  موق  هچ 

هیلع یلع  هودنا  مغ و  کنیا   (2)، هدودز یم  ار  ربمایپ  هودنا  مغ و  هک  مالسالا » فیس   » ریشمش (1) و  تسا هتشگزاب  تیلهاج  تاداع 
(3) .تسا هداتفا  هار  هب  اه  نکش  تعیب  ناوراک  شیپاشیپ  ینمشد ، هنیک و  .تسا  هدرک  دیدشت  ارمالسلا 

(4) .مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  اب  گنج  هناهب  موس ، هفیلخ  یهاوخ  نوخ  دنا و  هدش  نیرفآ  بوشآ  لمج ، ياه  هبطخ 
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اه یتخس  درم  یلع ؛

هتشادرب ار  تعیب  قوط  .دنا  هتخادنا  مه  ناج  هب  ار  ناناملسم  هرصب و  یلاها  نوخ  رب  دنا  هدیشک  هجنپ  اه ! هزرابم  اه و  یتخس  درم  يا 
زیخرب اه ! هزرابم  اه و  یتخس  درم  يا  .دسانش  یمن  یتسـس  ادخ ، مکح  يارجا  .دننیرفایب  هقباس  یب  يا  هنتف  هک  شیوخ  ندرگ  زا  دنا 

شخب نایاپ  وت ، تبالص  هک  ورب ؛ نادیم  هب  و 

هک وت  اما  شیوخ ؛ ياه  تین  هب  دـنرادن  نامیا  تسا ؛ دـیدرت  ياهدـنب  تراسا  رد  ناشحور  زونه  .تسا  لمج  باحـصا  ياه  بوشآ 
.داهن یهاوخن  باکر  رد  ياپ  ینکن ، مامت  ار  تجح  ات  تسا ، يردارب  حلص و  هریس  تا ، هریس 

! دندرک مورحم  ار  ناشدوخ 

(2) .تسا نامیشپ  ربمایپ  رسمه  ؛(1)  تسا هتشگزاب  ریبز 

هک لمج  باحـصا  دـندوب  یموق  ْراکـشومارف  هچ  دوب ؛ هدرک  مسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ار  باوصان  باوص و  ياـهزرم 
.دوب هدش  رید  هک  دندروآ  دای  هب  ینامز  دندوب و  هدرب  دای  زا  ار  یحو  ياه  تیصو 

ار رهم  ياه  هرجنپ  تلادـع و  ياه  هزاورد  دنتـشک ؛ ار  ناشدوخ  .دنداتـسیا  شیوخ  ربارب  رد  دنداتـسیان ؛ شیوخ  ماما  ربارب  رد  نانیا ،
هزرابم اه و  یتخس  درم  يا  .ار  ناشموق  مه  دنداد و  بیرف  ار  ناشدوخ  مه  .دنتسب  شیوخ  يور  هب  دوب ، هدوشگ  ناشیور  هب  ادخ  هک 

هب يدناوخارف  ار  نانآ  وت  .تسا  هدوب  قح  رب  وت  ياه  ماگ  هک  مهد  یم  یهاوگ  منهج ! تشهب و  هدـننکادج  يا  لامعا ! نازیم  يا  اه !
.دنتفریذپن گنج ، زا  یتشاد  زاب  ار  نانآ  وت  .دنتساوخن  هبوت ، هب  يدناوخارف  دندماین ؛ حلص ،

هب قح ، هار  رد  تا  يراوتـسا  هب  وت ، تیناـقح  هب  وت ، تیمولظم  هب  دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات ، .يا  هدوبن  دربـن  رگزاـغآ  هاـگ  چـیه  وـت 
.لطاب ربارب  رد  تا  يرادیاپ 

هداز حیبذ  هرطاف  !/ نیگمغ زوریپ و 

رکیپ رب  هک  قافن  ِموش  قریب  هتسکش و  مه  رد  ياه  هزین  هتخوس ، باتفآ  ياهرکیپ  .تسا  هتـسشن  گرم  رتسکاخ  هب  هنتف ، شتآ  بیهل 
هک يا  هماج  ناسب  نینوخ ، ینهاریپ  ...دنک  یم  ینیگنس  نیمز 
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رد همه  کنیا  دوشن ؛ اوسر  ناش  موش  هئطوت  ردپ ، دزن  رد  ات  دنتخاس  نیگنر  يدنفسوگ  نوخ  هب  مالسلا ، هیلع  فسوی  ناردارب 

.دننک یم  بورغ  هتسهآ  دیشروخ ، ِرظنم 

هناقفانم هرهچ  زا  ار  ریوزت  ِباقن  هتسش و  ورف  ار  لمج  باحصا  ِيراک  بیرف  رابغ  قح ، یلاها  ِصالخا  ریشمش  تریغ و  ِناراب  هچرگ 
هدرپ کـشا ، ییوگ  .تسین  يزوریپ  يداـش و  رتخا  زا  یناـشن  رهِم ، تلادـع و  يـالوم  هدز  مغ  ِهاـگن  رد  یلو  تسا ؛ هدز  راـنک  ناـش 

.تسا هدرک  حورجم  ار  شروانهپ  بلق  نامدرم ، نیا  صالخا  هراپ  رازه  هتسکش و  هنیآ  ییوگ  باتفآ ! هتسخ  ناگدید  رب  هدنکفا 

دیدرک اهر  ار  ربکا  داهج 

وا دیدیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ِروضح  هب  گنج ، نادـیم  زا  زوریپ ، حـتاف و  هک  دـیدروآ  یم  دای  هب  ار  يزور  شاک 
«! دیراد ور  شیپ  يرت  گرزب  راکیپ  دیتشگزاب و  دنلبرس  زوریپ و  یکچوک  دربن  زا  : » دومرف

هچ ار  امش  کنیا  .درک  نات  هقردب  تواقش ، نایصع و  هاگترپ  ات  ایند ، ماقم  لام و  ِیپ  زا  هک  دوب  یـشکرس  سفن  اب  راکیپ  ربکا ، داهج 
، یبلطایند نازخ  ِنوخیبش  رد  نات  نامیا  ِتوارطرپ  راهب  ایآ  یبن !؟ باکر  رد  اپ  نادرم  يا  مالسا و  ِیماح  ياهریشمش  يا  تسا ، هدش 

؟ تسا هتفر  جارات  هب 

، شبیرفرپ هلجح  ياپ  هب  ار  یگدـنب  ِناتـسآ  رد  هتفرگ  مارآ  ياه  ناج  نامیا و  زا  هدـنز  ياه  بلق  هک  ایند  نومیمان  سورع  رب  نیرفن 
! دیا هدیرب  رس 

هب غیت  تورث ، کُلم و  مادـک  زیگنا  لایخ  هچیزاـب  هب  نونکا  دـیدناوخن !؟ ناـنمؤمریما  ارم  دـیتشاذگن و  مناتـسد  رد  تعیب  تسد  رگم 
!؟ دیتسسگ ار  دوخ  نامیپ  دیدیشک و  میور 

يرماس مه  زاب  ... 

هک لیئارـسا  ینب  نایم  رد  تسا  نوراه  ِتبرغ  ناتـساد  مه  زاب  دوش ! یم  رارکت  روط ، رد  یـسوم  ِفاکتعا  هزور  لهچ  ِثیدح  ییوگ 
.دوش یم  رورم  نامز  هنیس  رد 

هناـهب هب  هک  موـق  نیا  رگم  هلآ !؟ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  تما  ناـیم  رد  تسا  نوراـه  هلزنم  هب  مالـسلا ، هیلع  یلع  هکنیا  هن  رگم 
رب ار  يرماس  هلاسوگ  نیرز  ناج و  یب  ِرکیپ  هک  دنتـسین  یناـمدرم  ناـمه  سنج  زا  دـنا ، هداـتفا  كاـخ  هب  يرتش  درگ  رب  یهاوخنوخ 

!؟ دندیزگرب زاجعا  فطل و  تمارک و  لاس  همه  نآ  ِيادخ 
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لطاب قح و  نایم  زرم 

هیلع یلع  نشور  هنیـس  زا  هک  یقطان  نآرق  دنور و  یم  هزین  رـس  رب  هک  هغبان  ِنارـسپ  ِياه  نآرق  نایم  زرم  .دـنا  کیراب  هشیمه  اهزرم 
دنراذگ و یم  الوم  ناتسد  رد  تسد  هفوک ، هرصب و  ِتموکح  قوش  هب  هک  ریبز  هحلط و  سنج  زا  ییاه  مدآ  زرم  دشوج ؛ یممالـسلا 

نوـچ ینادرم  رواـنهپ  ياـه  بلق  زرم  دنـشک و  یم  شیور  هب  هنیک  توادـع و  ِغـیت  مالـسلا ، هیلع  یلع  ریگارف  تلادـع  شـشخرد  اـب 
.اه کلام  رامع و  نیتداهشلاوذ و 

یلاها لابند  هب  ناوتب  ات  تخانـش  ار  قح  دـیاب  تسخن  اه ، مدآ  لطاب  قح و  ِگرزب  هلـصاف  كرد  يارب  دـنا و  کیراب  هراومه  اهزرم 
.دش هناور  تقیقح  ِناوراک 

يریدن هیقر  / ماش یلاوح  رد  هئطوت 

، هنتف .دروآرد  وناز  هب  ار  قح  ات  دزارفا  یم  ار  لـطاب  هک  يوم ، خرـس  يرتش  دـچیپ ؛ یم  لـمج  رد  دـیآ و  یم  ماـش  یلاوح  زا  هئطوت ،
.تسا هدرک  هرصاحم  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

.دنا هتخیر  دوخ  هک  دنبلط  یم  ار  ینوخ  دنا و  هدرک  تشپ  نآ  هب  دوخ  هک  دنهاوخ  یم  ار  یقح 

؟ دوش هئربت  لمج  ات  مینک  راوآ  ریدقت ، مادک  هثداح و  مادک  شود  هب  دیاب  ار  یشکرس  نیا 

! ...و دنشاب  حون  رسپ  ینامرفان  تسویپ  نانیا ، دیاش 

.تسا هدش  مالسلا  هیلع  یلع  لباقم  هاپس  ملَع  خرس ، رتش  نیا  الاح 

هظعوم اب  دـیاب  اما  .درادـن  دربن  زج  يا  هراچ  هک  تسا  هدـیچیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ياـپ  تسد و  هب  ناـنچ  یهورگ ، ياـه  ینکـشراک 
.دنشکب بقع  اهریشمش  هکلب  ات  دنک  تجح  مامتا  هورگ  نیا  اب  شیاه ،

ار تسار  هار  ات  مالـسلا ؛ هیلع  یلعدوخ  نابز  زا  گنج ، نادـیم  رد  دزو و  یم  هنیدـم  رد  هملـس  ما  نابز  زا  نانچمه  ربمایپ  مالک  و  ... 
.دنراد هنیرید  يا  هطبار  قح ، اب  دنا و  هدمآ  تقیقح  لابند  هب  هک  اهنآ  يارب  دنک  نشور 
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« ریدغلا  » بحاص ینیما ، همالع  تلحر 

هراشا

هبنش هس 

ریت 1386  12

یناثلا 1428 يدامج   18

Jul.2007.3

عراز هبوبحم  / یحو رکفت  دادتما 

.كاخ رد  ناربمغیپ  حور  هدنام  یقاب  دنا و  یحو  رکفت  دادتما  ناملاع ،

ار هلفاق  نیا  .دنشک  یم  لابند  هب  ار  انعم  هعسوت  دنراد و  یماو  نایرج  هب  ار  شنیرفآ  نتم  دننک ، یم  ریـس  قیاقح  نطب  رد  هک  هاگ  نآ 
یم هشیر  تسا ، املع  هشیدنا  ناغمرا  هک  ینیقی  ضبن  زا  راو  هلسلس  تقیقح ، ماود  .اقب  يوسارف  ات  دولخ و  ياجکان  ات  تسا  يدادتما 

.دریگ

هللا همحر  ینیما  همالع  تنم  یب  هرفس 

یلابکبـس زا  يا  هشوت  اب  هک  یبای  یمرد  انعم »  » اب هرخافم  هب  یلجت ، ياه  هلق  زا  یکی  جوا  رب  ار  ینیما  همالع  تیاهن ، یب  هلفاق  نیا  رد 
ار تقیقح  ياه  هداج  كانـشطع ، هک  ینانآ  كاردا  ینازرا  شتواخـس ، ياهتنم  یب  تعـسو  هب  یفراعت  .دهد  یم  تناشن  ار  ریدغلا » »
هب ار  دوخ  هک  دشاب  تسا ؛ هدوشگ  اه  هشیدـنا  ياهتـشا  لباقم  تنم ، یب  يا  هرفـس  نوچ  ار  شریدـغلا  همالع ، يرآ ، .دـندرون  یمرد 

! یناسرب ینامهم  نیا  ضیف 
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تسا لاوز  یب  غارچ  دنمشناد ،

ياـشامت تمـس  هب  رـشب ، ناـهذا  یکاـنبات  زا  ریغ  دراد ، يریبعت  هچ  رون ، هشیدـنا !؟ ییانـشور  يربـهر و  زج  دراد  یموهفم  هچ  غارچ 
!؟ توهال

، اه لاؤس  تمالع  نتـشاد  هگن  كانبات  اـب  دراد و  یم  نشور  ار  اـه  لـسن  رکفت  هیرق  هک  تسا  یلاوز  یب  غارچ  دنمـشناد ، یتسار ، هب 
.دراد یم  نشور  یناسنا ، ریامض  رد  ار  خساپ  يوس  هب  تکرح  یسدقلا  حور  ضیف 

ناشوج هشیمه  یتانق  ریدغلا ؛

یم نامز  سفن  رد  ناهج و  ناج  رد  ناشوج ، هشیمه  یتانق  شریدغلا ، زا  همالع  .تسا  یهاگآ  فطع  هطقن  تلادع و  ریـسفت  ریدـغ ،
رب نایریدغ  نارک  یب  مالس  .دنشاب و  هتـشاد  شیوخ  تیهام  نامهم  ار  ینادابآ  هراومه  تعیرـش ، ياه  لاهن  ماکحا و  ناتخرد  ات  دنز 

! نشور شدای  داب و  وا 

یتاجنروپ یفطصم  / ریدغلا همان  ْجنگ 

ار اهنآ  دریگ ، ناشرب  رد  وت ، ياه  تسد  زبس  ياه  هقاس  ات  دـندوب ، وت  رارق  یب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما ، ییاوشیپ  ياـه  تیاور 
.درَوآ درگ  ریدغلا »  » زا ییاه  همان  جنگ  رد  دزاونب و 

هیدـه رون  قَبَط  قَبَط  زین  وت  تسابیز ، تیالو ، قوش  هب  یلد  ات  تسایند و  اـیند  اـت  هک  دـش  فیدر  موصعم ، مـالک  هتوب  لـگ  همه  نآ 
.يربب ییانشور  يریگب و 

زار نیا  وت  دنزب و  گنچ  ار  اه  مدآ  نیرت  میرک  ِتواخس  ِحیرـض  دیاب  دهاوخ ، یم  الاو  ياه  شاداپ  گرزب و  ياهدرواتـسد  هک  نآ 
.یتسناد یم  بوخ  ار 

ارمالـسلا هیلع  یلع  باـتک ، ِبحاـص  ِتسد  يزاـغایب ، ریدـغلا »  » زا شکچوـک  روـن  رد  اـت  ینک  نشور  ار  عمـش  نیلوا  هکنآ  زا  شیپ 
ْنِم َنِمَا  ِینْـصِح  َلَخَد  ْنَمَف  ِینْـصِح  ٍِبلاط  ِیبَا  ِْنب  ِِیلَع  ُهَیـالَو  : » هک تیـالو  ياـه  لـصف  لـحاس  هب  درب  ار  وت  اـت  يدیـسوب  یتفرگ و 

رد نم  باذـع  زا  دـییآرد ، نادـب  نوچ  راوتـسا ؛ ریذـپانذوفن و  تسا ، نم  هعلق  نانوچ  بلاطوبا ، رـسپ  یلع  يرَورَـس  هب  رواب  ِیباذَـع ؛
«. دیناما
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دوب هدش  هدیمد  وت  رد  تماما  سفن 

رخف یلع ، شیاتس  رد  دوب  ربمایپ  ناهد  زا  تغالب  رون و  ياه  هژاو  قاتشم  هک  وت  ياه  مدق  هب  دنتـشاد و  تندمآ  ِکشر  اه ، هناخباتک 
وت هک  قارع  هیروس و  رـصم و  دـنه و  رد  باتک  هشیدـنا و  شناد و  ياـهرالات  همه  نآ  دـندیزرو ، یم  تداـسح  مه  هب  دـندرک ؛ یم 

.يا هدرک  رذگ  اهنآ  رب  یتخل 

نارازه ياپ  هب  ار  زور  هنابش  ياه  هقیقد  اه و  تعاس  .يدش  یمن  یضار  یلو  يدناوخ ؛ یم  يدز ، یم  قرو  یتسشن ، یم  يدمآ ، یم 
، دوب هدش  هدیمد  وت  رد  هک  تماما  ِسفَن  زا  ات  یتخیر  یم  هتفر  دای  زا  باتک 

.نارکنم يوراشیپ  ینک  شا  هزرابم  عافد و  حالس  يراگنب و  يزارفرب ، ینک ، هدنز  ار  هعیش  يونعم  گرزب  ِثاریم 

دنا نویدم  وت  هب  همه 

تزع ياهدـیراورم  اـت  يا ، هدرک  هقرغ  تا  ییاـیرد  بـلق  رد  ار  مالـسا  مارتـحا  جرا و  نارود  هرطاـخ  هـک  یلد  هتخوـس  زج  یتـسیک 
.یهد ناشتیده  ینک و  دیص  زاب  ار  نیملسم 

رظن يدوهی ، یحیسم و  یتح  ینس ، هعیش و  دش و  راگدنام  شیاه  فصو  هموظنم  قلخ  رد  وت ، نت  جنر  ِرثا  زا  يولع ، لدع  ياه  هیاپ 
ناوت ملق و  تسد و  هب  وت ، هب  تسه ، یلد  ات  نید ، ناگداون  نادنزرف و  .دش  نشور  درک و  یمالسا  تیمکاح  تمظع  نشور  هنییآ  هب 

.دنناوخ یم  کین  ار  ینیما  نیسحلادبع  مان  دنا و  نویدم  وت  نایب  و 

يدمحم سابع  / دش يراج  تتاملک  اب  ریدغ ،

، ریدغ .دنک  یم  رپ  ار  اضف  يدمحم ، ياه  لگ  رطع  يراد ، یمرب  هک  ار  ملق  .دنیآ  یم  دجو  هب  تاملک ، يروآ ، یم  ملق  رب  هک  تسد 
.ینک یم  رشتنم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  رطع  ناهد ، هب  ناهد  .دوش  یم  يراج  یسیون ، یم  هک  یتاملک  اب 

هتـشون هک  یتاملک  .درک  مامت  همه  رب  ار  تجح  تریدغلا ، .دنوش  یم  نادواج  وت  تاملک  اب  ریدغ ، .ینک  یم  هدـنز  ار  ریدـغ  هرطاخ 
...يوب هدش ، مامت  تجح  يوب  دنهد ، یم  لیئربج  رپ  يوب  يا ،
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یمالسا تدحو  ریدغلا 

هب نویباهو ، هک  هاگ  نآ  .درک  نایلغ  وت  رد  ناشوج ، يا  همـشچ  نوچ  ریدغلا ،»  » فیلأت تمه  تفرگ ، تدـش  هک  تیباهو  هایـس  بش 
رد تسد  هب  ملق  دـنوامد ، نوـچ  وـت  دـندرک ، تسار  دـق  ، 9 مرکاربمایپ مالـسلا و  مهیلع  راـهطا  همئا  هاـگراب  دـبنگ و  نتخاـس  ناریو 

.يدناکشخ ار  قافن  دشر  هشیر  يدرک و  تسار  دق  ناشربارب 

.تلالض تقیقح و  نیب  يدش  يزرم 

یم داحلا  كرـش و  هب  مهتم  دندرمـش و  یم  رفاـک  ار  ناملـسم  فیاوط  همه  سیلگنا ، یمالـسا  رهاـظ  هب  موق  نیا  هک  يا  هماـگنه  رد 
.تفرگ ندیشخرد  وت  تقیقح  باتفآ  دنتسناد ، یم  لالح  ار  ناشنوخ  دندرک و 

.ینک هضرع  ار  یمالسا  هلضاف  هنیدم  ریدغ ،»  » يایحا اب  ات  يدمآ 

يدرک هدنز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تارطاخ  ریدغلا »  » اب

.تفرگ ندیراب  وت  تلیضف  ناراب  تشارفارب ، دق  ار  مالسا  تخرد  ندناکشخ  هک  ایند 

.ار یمالسا  بان  ياه  هشیدنا  يدرک  ایحا  هزات ، يراهب  نوچ  يدیراب و  مالسا  هنشت  ناج  رب  ربا ، زا  رت  نابرهم 

.يدرک هدنز  ار  ربمایپ  رصع  تارطاخ  همه 

.دش یناهج  يدمحم ، ياه  لگ  رطع 

.دنداد هدنرپ  ریدغلا  ياه  هخاش  روهظ  نامز  ات  مالسا ، يراگدنام  هناتسآ  رد  روانت ، دش  یتخرد  ریدغلا ،

هزات یناج  قشع ، دـش و  ریگارف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  يوب  دـندرک و  ادـیپ  زاورپ  تئرج  اهرتوبک ، وت ، زا  دـعب 
.تفای

هنادواج يدنویپ  ریدغلا ،

ات دندرک ، ادیپ  یگتسویپ  زور ، اب  دیشروخ ، دروخ و  هرگ  تیدبا  اب  مالسا ، .دز  نادواج  يدنویپ  ار  ینس  هعیـش و  »ت ، ریدغلا  » باتک
! دنک نام  هتسبلد  رفک ، یلایخ  بش  ادابم 

ص:48

هرامش 98 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


! دننطلغب اه  یهایس  باوخ  هب  برغ ، قرش و  ياه  هسیسد  یکیرات  رد  نام ، هدید  رون  ياه  هنزور  ادابم 

هیاس یهایس ، ادابم  ات  مینک  هبرجت  ار  ندوب  مه  اب  ام ، ات  دنک ، یم  هزات  سفن  نامیاه ، هناخ  هناتـسآ  رد  قشع ، هک  مینک  شومارف  ادابم 
! نامندوب مه  اب  یباتفآ  ياهزور  رب  دوش  دنلب  يا 

هداز حیبذ  هرطاف  / مالسلا هیلع  یلع  هب  قشع  ریسکا 

مان يادـتبا  زا  تمکح ، ملع و  ياـهرد  ماـمت  .تفرگ  ناـج  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـن  یگنهآ  شوخ  هب  شنیرفآ ، نشور  همزمز  لزا ، زا 
یلع ریگ  ملاع  دیشروخ  عولط  هب  ینامسآ ، ياه  عجس  مامت  دش و  هدوشگ  یلع 

.تشگ بترم  مالسلا  هیلع 

ندیرپ ِيوکس  قشع ، نیمه  و  رونرپ ! رابغ و  یب  فافش و  دش ؛ هدوشگ  مالسلا  هیلع  یلع  قشع  هب  زین  وت  دوجو  هرجنپ  زاغآ ، نامه  زا 
هیلع یلع  هب  ِنامیا  قشع و  ریـسکا  هک  هاگ  نآ  .دز  دـنویپ  الوم  مان  تمظع  هوکـش و  هب  ار  ملع  نارک  یب  ِيانهپ  هک  یندـیرپ  دـش ؛ وت 

«! ریدغلا  » یتفگش یگنادواج و  هب  دش  هدیرفآ  يرثا  يدز ، دوخ  ملع  هیامریمخ  هب  ار  مالسلا 

یباتفآ يراید  هب  رفس 

.دوب وت  ياه  ماگ  ِیپ  رد  دنهس ، دنلبرس  ِهاگن  مالسلا ، هیلع  یلع  یباتفآ  راید  هب  يدرک  چوک  رادلد ، لاصو  قوش  هب  هک  زور  نآ 

درگ هرود  راو ، بیبـط  دنتـساخرب و  شبیجن ، زبـس و  نماد  زا  هک  دوـب  هتفر  ینادرم  هقردـب  هب  اـهراب  وا ، ِدـیما  رپ  باداـش و  ناگدـید 
یم ناـشیاه  بلق  رد  یناـبایخ ، دـمحم  خیـش  يروـالد  تریغ و  هک  وت ، سنج  زا  ینادرم  دـندش ؛ اـه  تلم  ِجـنر  درد و  ِياـه  هچوک 

زا ار  باوـخ  ناـمدرم ، ِتیادـه  يرادـیب و  میظع  ِتلاـسر  هک  ینادرم  دوـب ؛ ناـشیاه  هظحل  نیرق  یـشیدنادازآ ، تـمه و  دیـشوج و 
.دوب هدرب  ناشیاه  لد  زا  ار  مارآ  نامشچ و 
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یتشاد تدحو »  » هغدغد

ناتـسد هدروخ  مخز  وت ، بلق  .دـنداهن  یم  شرکیپ  رب  ار  هقرفت  قافن و  غاد  هاگ ، یب  هاـگ و  هک  يدوب  مالـسا  گرزب  تما  هتخوسلد 
رب ار  یـشک  هرهب  هایـس  همکچ  دـناوتب  اـت  تخیر ، یم  يا  هقرف  تاـفالتخا  شتآ  هب  مزیه  راـبره ، هک  دوب  یـسیلگنا  دـیلپ  رگ و  هئطوت 

.دراشفب ناملسم  ياه  تلم  هدرگ 

تئرج یعمط ، رپ  مشچ  چـیه  دـناودب ، هشیر  اه  بلق  ناتـسغاب  رد  تدـحو ، حلـص و  راـبرپ  ِتخرد  رگا  هک  یتفاـیرد  تسارف  هب  وت ،
؛ دنکفایب شنامدرم  تشونرـس  رب  تراقح  تراسا و  کتخب  دنیبب و  دوخ  هرمعتـسم  ار ، مالـسا  كاخ  زا  بجو  کی  تشاد  دـهاوخن 
اه تلم  اه و  نابز  اهداژن و  زرم  یهلا ، نید  ات  تسـشن  شتلاسر  ياپ  رب  هلبآ  هک  یـشاب  يربمایپ  نییآ  ِنیما  ِحلـصم  يدرک  هدارا  سپ 
زا يدنلب  ِجوم  دـیوش و  ورف  ار  غورد  قافنرپ و  ياه  هتفاب  هک  یتخاس  یناشورخ  يایرد  ریدـغ ، دای  اب  .دوش  ریگ  ملاع  دـنک و  یط  ار 

.دزیرورف ار  دادبتسا  ینش  ياه  همسجم  هک  دزاسب  مالسا  ملاع  تدحو 

« ریدغلا  » هرفسرس

تلزنم و ِثیدح  تیالو ، بتکم  نادـیرم  اه ، نرق  .تشاد  دوخ  يروبـص  هنیـس  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیناقح  ناشن  اه  لاس  هعیش ،
هتفیـش و دـسرب ، هار  زا  يدرم  يزور ، ات  دنتـشاد  هاگن  هدـنز  نامز ، هرطاخ  رد  هنیـس ، هب  هنیـس  نابز و  هب  نابز  ار ، ناناج  ریما  تفارش 
اه هناخباتک  جنک  اه و  باتک  رد  شواک  ترارم  جنر و  لاس  لهچ  دشاب و  الوم  تبرغ  هتخوسلد  هک  يدرم  مالسلا ؛ هیلع  یلع  هدادلد 

نیتسآ سپ  تسا !؟ یبن  ملع  رهـش  هزاورد  مالـسلا ، هیلع  یلع  هکنآ  هن  رگم  .دراذگب  تیالو ، ِخیرات  ردقنارگ  رهوگ  نتفای  ياپ  هب  ار 
، ملاـع ماـمت  اـت  دربب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ینامـسآ  ملع  باـبلا  قد  هب  ار  تقیقح  ملع و  ناـبلاط  اـت  دـنزب  ـالاب  ار  ینید  تریغ  تمه و 

.دنشونب تیالو  شخب  تایح  لالز و  بارش  رثوک ، یقاس  ریخرپ  ناتسد  زا  دننیشنب و  ریدغلا »  » تکربرپ هرفسرس 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  «/ ریدغلا  » رهُم

.یناراب ار  هدیکشخ  ياه  لد  یناشفارون و  دولآ ، هم  ياه  هداج  رد  دننک و  یم  يزات  هکی  تفرعم ، داکچ  رب  نید ، ياملع 
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...راظتنا رد  ياه  تشد  يارب  دنتـسه  یناشوج  همـشچ  .دنراذگ  یمن  اهراخ  يارب  ییاج  دنروآ ، یم  ناغمرا  هب  هک  ییاه  ناتـسلگ  اب 
لگ هدزاود  تیالو  رب  دوش  يدنس  ات  يدز  مالـسا  كرات  رب  ار  ریدغلا  رهُم  يدیـشخب ، ریدغ  هب  هزات  یناج  نوچ  يرگید ؛ زیچ  وت  اما 

.وب شوخ 

هعیش همانسانش 

.مالسلا هیلع  یلع  ياه  مخز  رب  دش  یمهرم  ریدغلا ،

.دروآرد مالسلا  هیلع  یلع  يولگ  زا  ار  ناوختسا  مشچ و  زا  ار  راخ 

.ییابیز یتشز و  يدیفس ، یهایس و  نداد  ناشن  يارب  تسا  يا  هنیآ  ریدغلا ،

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  همانسانش  ریدغلا ،
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ییاکیرمآ ناگوان  طسوت  ناریا  یمالسا  يروهمج  يربرفاسم  ياهامیپاوه  طوقس 

عراز هبوبحم  / نامسآ نارفاسم 

ره یعیبط  قح  نیرت  کچوک  نیا ، .دنشیدنا  یم  دصقم  هب  هداس ، یتوکس  رد  دنا و  هدرپس  اضف  هب  لد  نئمطم ، یـشمارآ  اب  نارفاسم ،
سپ رد  دناد ، یم  هچ  یسک  .تسا  لوغشم  راک  هب  روما ، هب  طلسم  نابلخ ، ددرون و  یمرد  ار  اهربا  امیپاوه ، .تسا  زاورپ  رد  يرفاسم 

!؟ تسا هدرک  نیمک  یکلهم  نافوت  هچ  شمارآ ، نیا 

؟ تسا هتفای  دادتما  اجک  ات  نمشد ، يزوت  هنیک  ياهزرم  دناد  یم  هچ  یسک 

!؟ تسا هدز  مقر  ار  یهایس  رّدکم و  ياه  حرط  هچ  سیلبا ، گنرین  هک  دراد  ربخ  هچ  یسک 

داتفا قافتا  هظحل  کی  رد  زیچ  همه 

هظحل نامه  .تسا  هدش  رگتیاور  ار  ناسنا  لوفا  زا  ینایلاس  هیثرم  هک  تسا  هظحل  نامه  اما  دـتفا ؛ یم  قافتا  هظحل ، کی  رد  زیچ  همه 
یم ار  هانگ  یب  مولظم و  يا  هدع  ياه  سفن  هک  تسا  مد  نامه  .دنک  یم  هایـس  ناینامـسآ  دزن  ار  ناینیمز  یخرب  همانـسانش  هک  تسا 

.دناوخ یم  قالخا  فرش و  گوس  هب  ار  یناهج  ددزد و 

***

نیرت یناهگان  رد  نیمز ! قرشم  ناج  مسج و  هدروخدنگوس  نمشد  برغ ، رامعتسا  تسا و  ناسنا  حور  هدروخ  مسق  نمشد  ناطیش ،
هاتوک غیج  دـتلغ ، یم  نوخ  هب  هک  يردام  شوغآ  رد  یکدوک  هیرگ  يادـص  دور و  یم  هناشن  ار  ییامیپاوه  نمـشد ، ناگوان  هظحل ،

.دچیپ یم  نامسآ  شوگ  رد  دنیب ، یم  مشچ  هب  ار  شا  یگدنز  نایاپ  هک  ینز 
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نادیهش دای  هب 

نایعدـم يزور ، هک  دـشاب  مینیـشن ؛ یم  هثداح  نآ  رورم  هب  هلاس  ره  ناش ، یناهگان  تبرغ  ياـیحا  رد  اـم  دـنتفر و  رفاـسم ، ِناـمولظم 
.دیسر دهاوخ  شمارآ  هب  ناهج  تروص ، نآ  رد  هک  دننک  رواب  ار  دوخ  هانگ  ینیگنس  رشب ، قوقح 

يدمحم سابع  / رارق یب  ياه  جوم 

«. دیآ یم  رپرپ  ياه  لگ  يوب  »

.تیاهن یب  يدرد  تسا ؛ درد  یمخز  ایرد ،

.دیوش یم  نوخ  رد  ار  شا  يرارق  یب  ياه  جوم  ایرد ،

.دنیرگ یم  نوخ  ایرد  رب  اهربا ،

.تسا هتشادرب  ار  ایرد  دنروانش ، بآ  رب  هکت  هکت  هک  مامتان  ياه  یگدنز  يوب  هتخوس ، ياهراهب  يوب 

هدمآ اهربا  .دنتسیا  یم  اپ  رب  دنا ، هدش  دیهش  هک  یهام  هدنرپ  همه  نیا  مارتحا  هب  اه ، جوم  .مینک  عمج  ایرد  زا  دیاب  ار  ییایرد  ياهرپ 
.دنناوخب زامن  نانیا ، هزانج  رب  ات  دنا 

جوا هب  جوا  زا 

طـسو هب  سراف ، جیلخ  يور  ياه  هدنرپ  همه  دیـشروخ ، زا  شیپ  زور ، نآ  .دندرک  زاورپ  هشیمه  يارب  هدنرپ ، کی  دون و  تسیود و 
.دیشروخ زا  رترود  یتح  دندیسر ؛ نامسآ 

.اه نامسآ  همه  زا  رت  یبآ  ینامسآ  دندیسر ؛ نامسآ  هب  نامسآ  زا  قشاع  هدنرپ  نامسآ  کی 

هب جوا  زا  .دـنتفر  باوخ  هب  هشیمه  يارب  ماگنهان  ماگنه ،»  » هریزج لحاس  شوغآ  رد  روانـش ، نوخ  رد  یهام  کـی  دون و  تسیود و 
.تسا یگدنرپ  مسر  نیا  جوا ، هب  جوم  زا  جوم و 

دش یناراب  هرابود  رهش ،

ياهرپ يوب  زا  دوب  هدـش  رپ  اه ، همانزور  نوتـس  .دـش  مامت  زیچ  همه  فسأت ، راـهظا  طـقف  يدردـمه ، زاربا  طـقف  هماـنعطق ، ود  طـقف 
.دندیشک رپ  هناقشاع  هک  ییاهرتوبک  هتخوس 

.درک رپ  ار  اه  همانزور  همه  هک  دوب  یخلت  قافتا  ربخ ،
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.نادیهش عییشت  زا  دش  یناراب  هرابود  رهش ، .زاورپ  ربخاب  اه  همانزور  دندش و  شرف  اه  همانزور  اب  اه ، هنزور 

.دندوب هتسویپ  تیدبا  هب  هک  ییاه  هدنرپ  دنتفر ، یم  شود  رب  دندرک و  یم  هیوم  اهربا ،

! دندرگرب هرابود  اهنآ  شاک 

دنتشگرب داب  تسد  رد  تسد 

دنخبل زا  رسارس  ییاه  هچنغ 

نوخ شتآ و  سنج  ییاه ز  هچنغ 

دندننام یب  خرس و  هک  ییاه  مخز 

ار دوخ  دشک  یم  شود  رب  رهش 

دنفسا هدرگ  هب  ناتسمز  نوچ 

دنوش هدنز  هرابود  اه  مغ  شاک 

دندرگرب هرابود  اهنآ  شاک 

بش یهایس  رد  هدیباوخ  زور 

...دنخبل ات  هدیشک  دق  اه  گرم 

! درک توکس  طقف  ایند 

هک یتوکس  دیرگ ؛ یم  شدوخ  توکـس  رد  تساه  لاس  مه  سراف  جیلخ  .درک  توکـس  طقف  ایند  اما  دیخرچ ؛ ناهد  هب  ناهد  ربخ ،
ایند راذـگب  .تسا  یـشوگرخ  شوخ  باوخ  رد  زونه  اـیند  .دوـش  یم  قرغ  ییاـکیرمآ ، راـکتیانج  هدـنامرف  هناتـسم  ياـه  هدـنخ  رد 

.دنا هتفر  باوخ  هب  روانش  نوخ  رد  هدنرپ  همه  نیا  یتقو  دنباوخب ؛ اه  تخرد  راذگب  دباوخب ؛

 . ...یتقو دنیبب  ار  اه  تیعقاو  دهاوخ  یمن  ایند  یتقو  دنا ، هتفرگ  یشومارف  گنر  رابغ ، اهراورخ  تشپ  یللملا ، نیب  ییاه  نوناق  یتقو 

يدابآدوواد هموصعم  / سراف جیلخ  شوگ  رد  هلان  يادص 

.سراف جیلخ  ياه  شوگ  رد  تسا  هلاچم  ياه  هلان  يادص  نیا 

.دشک یم  شوغآ  رد  ار  اه  هراپ  هکت  دیرگ و  یم  بآ ،
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.تسا هتفرگ  يزاب  هب  ار  مناج  دنبدنب  بیرغ ، يا  هشعر  منک  یم  سح 

.ار رجاهم  ياهوتسرپ  چوک  تسشن  گوس  هب  دیاب  هرابود  ییوگ  وت  .ار  گرتس  یغاد  مشک  یم  هحیص  مور و  یم  هار 

.دشاب هداتسرف  ناشلابقتسا  هب  ناراب  يا  هساک  راهب ، هکنآ  یب  دنور ؛ یم 

اهربا زا  ار  شنادنزرف  دزیر و  یم  کشا  تسا ؛ هتـسشن  هیوم  هب  نامـسآ ، ياه  هداج  رب  ار  ناشماگنهبان  روبع  هایـس ، ینهاریپ  اب  نطو ،
.دبلط یم 

.تسا هدیخرچ  تبیصم  هنشاپ  رب  هامریت ، ياه  هزاورد  هک  اغیرد 

تسامش مارم  یشُکرتوبک ،

! دیزیخ یمرب  نایهام  نتشک  هب  دادماب ، ره  دییآ و  یم  نارتوبک  ندیرب  رس  زا  هاگماش ، ره  هک  میامش  اب 

! دیهد یم  هلولگ  اب  ار  نشور  ياه  هرجنح  خساپ  دینک و  یم  دگل  ار  اه  هنیآ  یلقیص  مسر  هک  میامش  اب 

؟ دندوب نامسآ  ياه  هچوک  راپـسهر  شیوخ ، باتفآ  يوجو  تسج  هب  هک  ینارفاسم  دندش ، هتـشک  هانگ ، نیمادک  هب  هک  نامدییوگب 
! تسین هار  نآ  هب  ار  يا  هنزور  چیه  هایس و  تسا و  دنلب  ضغب ، هنیک و  راوید  هک  سوسفا 

رب نیرفن  .دهد  یمن  نامرف  يدرم  ناوجان  راتشک و  هب  زج  ناتناج ، اما  دزاون ؛ یم  یسارکومد  تن  یتسودرشب ، ياهونایپ  رب  ناتناتسد ،
! دیا هدرک  هبساحم  رالد ، ياه  هتسب  اب  ار  ناسنا  تمرح  هک  امش 

!« داب ناتسم  بش  همین  همزمز  ناشمان  »

.تشاذگ راظتنا  هب  دبا  ات  ار  شنادنزرف  هک  يردام  زا  تسشن ؛ نوخ  هب  هراپ ، هکت  یشوغآ  رد  هک  میوگ  یم  یکسورع  زا  نم 

؛ یتخیر ورف  اـه  بآ  رب  هکت  هکت  هدرکن ، سح  ار  زاورپ  منرتم  ياـه  هیناـث  هک  وت  زا  تفه ؛ تصـش و  زاورپ  رفاـسم  میوگ ، یم  وت  زا 
هب ار  ناتنامشچ  باتفآ  ناشافخ ، ینمشد  مشخ و  ياه  هلعش  هک  میوگ  یم  امـش  زا  .داتـسیا  اشامت  هب  ار  زبس  یجورع  تناج ، هچرگا 

.دنناوخ یم  نیزح  ار  ناتناهگان  چوک  دنیآ و  یم  دورف  هامریت  ياه  هنماد  رب  دیپس ، یناگدنرپ  لاس ، ره  دیا و  هتفر  .دناشک  یشوماخ 

.میراب یم  کشا  ياه  لگ  جیلخ ، ياه  هنهپ  رب  ار  هامریت  زور  نیمهدزاود  دیتسین و 
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داب رد  ناشیرپ  ياه  لگ  هتخیرورف  نآ  »

دنناشوهدم همه  تداهش  ماج  یم  زک 

داب ناتسم  بش  همین  همزمز  ناشمان 

« دنناشومارف دای ، زا  هک  دنیوگن  ات 

هداز حیبذ  هرطاف  / ایرد نامسآ و  هودنا 

، گرزبردام يارب  ار  وت  ندـب  ياه  هراپ  دـنا ، هدـمآ  هک  ییاهنآ  لثم  دـننک ؛ یم  هیرگ  وت  کـسورع  هتخوس  تروص  يارب  اـه  یهاـم 
رد میـسن ، ياپ  مه  ناش ، « تلُتق ٍبنذ  ِّيِأب   » همزمز دکچ و  یم  جیلخ  رب  هرطق  هرطق  ناشیاه ، کشا  هک  ییاه  هتـشرف  لثم  دـننک ؛ عمج 

.دوش یم  هدنکارپ  جاوما  هیوم 

سح دوخ  رب  ار  وت  طاشنرپ  ياه  ماگ  امیپاوه ، ناکلپ  زونه  .تسا  ریگ  نیمز  هاگدورف ، هتفرگ  هم  هرطاخ  رد  نات  ندـیرپ  هظحل  زونه 
.دنک یم 

.دچیپ یم  اضف  رد  سای ، شوخ  رطع  رفاسم ، ِدرمریپ  نآ  هقیلج  زا  یهاگ  مه  زونه 

مگردرـس و راـجفنا ، شتآ  راـبغ  دود و  رد  زونه  دوشن ، مُگ  اـت  دوب  هدـیبسچ  مکحم  ار  شکدوک  تسد  هک  يرداـم  نآ  ِداـی  راـگنا 
.تسا هدنکارپ 

.ددرگ یم  دوخ  تفج  لابند  هب  هک  دوش ، یم  ادیپ  اه  ناجرم  يال  يرتشگنا ، هقلح  ایرد ، یبآ  بلق  رد  یهاگ 

ربـق يـالاب  زونه  گرزبرداـم ، و  دیـشخرد ؛ یم  تدـیما ، رپ  کـچوک و  ياـه  مشچ  رد  هک  تسا  ینـشور  هراتـس  ترـسح  رد  هاـم ،
ِزمرق ِياـه  لـگ  شتروص ، فیطل  تسوـپ  رد  ندـیرپ ، ناـجیه  هک  یکرتـخد  داـی  هب  دراذـگ ؛ یم  ینادعمـش  نادـلگ  وـت ، کـچوک 

.دوب هتشاک  ینادعمش 

...دمآ یمن  ناطیش  رگا 

تسناوت یم  اهنیا ، همه  اهربا ؛ هوکشرپ  دیپس و  هفحلم  رب  ندیرپ  سراف ، جیلخ  جومرپ  یبآ و  هنیس  نامـسآ ، نارک  یب  دروجال  زاورپ ،
، شا ییالط  هرطاخ  دنامب و  یقاب  وت  هناکدوک  نهذ  رد  نیریش ، ییایؤر و  ابیز ،

ار وت  هدرتسگ  دیپس و  ياه  لاب  اه ، شافخ  هاوخدب  موش و  مشچ  هکنآ  طرـش  هب  دوش ؛ کح  تا  یگدنز  دـنلب  هچرتفد  رد  هشیمه  ات 
هناشن وت  کچوک  بلق  تمس  هب  ار  کشوم  زیت  كون  هنامرش ، یب  دمآ و  یمن  ایند ، يوس  نآ  زا  ییاکیرمآ ، وان  کی  رگا  دید ؛ یمن 

.دروآ یمن  تاغوس  تیارب  ناهج ، هشوگ  نآ  زا  ار  شا  يدازآ  یلاخوت  ِلبط  رگا  تفر ؛ یمن 
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! نک اعد  نیمز  يارب  نامسآ ، زا 

هانگ یب  نارفاسم  ماع  لتق  لادم  هک  الاح  تسا ؛ هدـیدزد  وت  زا  ار  زاورپ  قوش  روش و  ییاکیرمآ ، دولآ  نوخ  نیگنن و  هفحت  هک  الاح 
ات وت  هک  الاح  دنا ؛ هدش  ایرد  ياه  یهام  ِتاغوس  هدیـسرن ، دـصقم  هب  ياه  نادـمچ  هک  الاح  دـنز ؛ یم  قرب  لارنژ  هنیـس  رب  امیپاوه ،

، ادخ ياه  هتشرف  هارمه  بش ، ره  دورن ، تدای  يراذگ ، یمن  هدز  نایـصع  نیمز  نیا  رب  ار  تیاپ  تقو  چیه  يا و  هدش  ینامـسآ  دبا ،
يارب ینک  اعد  دوشن ؛ بارخ  شرـس  رب  هاگودرا  ِفقـس  هک  نیطـسلف ، هراوآ  كدوک  يارب  ینک  اعد  ینک ؛ اعد  نیمز  ناکدوک  يارب 

نان هک  ایند  ناکدوک  همه  يارب  ینک  اعد  دـسرن ؛ شتـسد  هب  تقو  چـیه  یبرغ ، يدازآ  نماان  هیدـه  هک  یقارع  ِهانپ  یب  كرتخد  نآ 
! دابآ دبا  ات  ناشیاهوزرآ  هناخ  درس و  ناش  بآ  دشاب و  مرگ  هشیمه  اهنآ ،

يریما نیسح  / راختفا لادم 

دنب ندرگ  وت  .تبرغ  ییاهنت و  زا  يا  هتفرگ  راختفا  لادم  وت  مه ؛ لدگنس  لارنژ  نآ  يا و  هتفرگ  راختفا  لادم  وت  مگنـشق ! کسورع 
.ار يرابکتسا  ياه  شزرا  حتف  دنب  ندرگ  وا ، يراد و  ندرگ  هب  ار  هدیتلغ  نوخ  هب  یکدوک  یلع  ای 

! يربن دوخ  اب  تمایق  زور  دنکن  ینک ! مگ  اهزور  راذگ  رد  دنکن  ریگب ، مکحم  ار  تدنب  ندرگ 

كافس یگرگ  شودرس  تعاجش  ناشن 

رهاوخ و دصود  ناهگان ، .دنتـشذگ  نرق  باصعا  زا  هرطاخ ، رفاسم  دصود  ناهگان ، دندش ، نوخ  هرطق  اهرازه  هدنرپ ، رازه  ناهگان ،
!؟ یمسبت هناهب  يدای و  میسن  يا و  هرطاخ  زج  دنام ، دهاوخ  هچ  یمدآ  زا  .دندش  هرطاخ  ردام ، ردپ و  ردارب و 

!؟ كافس یگرگ  شودرس  تعاجش ، ناشن  زج  دنام ، هچ  اهنآ  زا  و  نایناریا !؟ رس  رب  تیمولظم  جات  زج  دنام ، هچ  امش ، زا 

تسا یفاک  نیمه  طقف 

زا چـیه ! رگید  یـشاب و  دوخ  تسا  یفاک  .ینک  يوریپ  ار  نایز  دوس و  ربمایپ  تسا ، یفاک  یـشاب ، شیوخ  يادـخ  دوخ ، تسا  یفاک 
هنال نارابمب  زا  تسین و  یکاب  رجاهم ، يوتسرپ  دصود  نتشک 
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! نیـسح هاگراب  نارئاز  نتـشک  زا  كاب  هچ  رگید  یـشاب ، توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  هفـسلف  هدـنب  تسا  یفاـک  يا ! هچب  رتوبک 
.تس یفاک  نیمه  طقف  تسا ؛ یفاک 

راظتنا هاگدورف  کی 

.زمر زار و  هاگدورف  کی  دوب ؛ رظتنم  هروشلد ، هاگدورف  کی 

.مکحم یلد  نازرل و  یتسد  اب  يردپ  قوش ، زا  نایرگ  يردام  تسد ، هب  لگ  هتسد  یکرتخد ،

دـمآ و یـسارکومد  يوب  دـیزرل ، ییاصع  داتفا ، تسد  زا  یلگ  هتـسد  ناهگان ، .دفکـشب  ات  دوب  یهاگن  رظتنم  هرطاخ ، هاگدورف  کـی 
.تخیر خیرات  قودنص  هب  اکیرمآ ، ییاهن  تسکش  عفن  هب  هدادن  يأر  تسیود  اه و  تلم  يدازآ  گرم  ربخ 
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مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش جنپ 

ریت 1386  14

یناثلا 1428 يدامج   20

Jul.2007.5

عراز هبوبحم  / ینامسآ تفایض 

یم تسوا ، رب  دنوادخ  هفحت  هک  ینامـسآ  ياه  هویم  هب  دیاشگ و  یم  ار  یتشهب  قَبَط  .هدـش  لزان  لوسر  هب  نامـسآ  زا  بشما ، راطفا 
.دزیر یم  ربمایپ  ناتـسد  رب  بآ  یتشهب ، قیربا  زا  لیئربج ، تشهب ! بارـش  زا  یماج  روگنا و  هشوخ  کـی  اـمرخ ، هشوخ  کـی  .درگن 

لهچ نیا  هنابیرغ  ياه  کشا  هک  تسا  نآ  تقو  .دنک  یم  کشخ  یتشهب ، لامتـسد  اب  لیفارـسا ، دـیوش و  یم  ار  وا  تسد  لیئاکیم ،
!( ورب هجیدخ  لزنم  هب  زیخرب و   ) .دهد یم  نامرف  لیئربج  .دبای  تباجا  هجیدخ ، ییاهنت  بش 

تراشب

فرح دوخ  اب  تا  ییاهنت  رد  ییوگ ؟! یم  نخس  یسک  هچ  اب  هدش !؟ هچ  : ) دنکش یم  دوخ  ینامسآ  يادص  اب  ار  وناب  توکـس  ربمایپ 
لوسر ای  : ) دـهد یم  نینط  ار  هجیدـخ  يادـص  شرع ، گنهآ  .درادرب  تفگـش  زار  نیا  زا  هدرپ  ردام ، هک  تسا  نآ  تقو  ینز )! یم 

دهد و یم  ناکت  يرـس  .ددنب  یم  شقن  ربمایپ  هرهچ  رب  مارآ ، يدنخبل  دنز )! یم  فرح  نم  اب  تسا ، نم  محر  رد  هک  يدـنزرف  هّللا !
!( دوب دهاوخ  وا  زا  رهطم  كاپ و  یلسن  تسا و  رتخد  وت  دنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  کنیا  لیئربج  : ) دیامرف یم 
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یتشهب ياه  هلباق  اب 

رب وا ، خـساپ  رد  شیرق  نانز  هک  تسا  ییاه  نابز  مخز  دـیازفا ، یم  وا  درد  رب  هچنآ  .تسا  هتفرگ  ربرد  ار  هجیدـخ  دوجو  مامت  درد ،
رب درد  مادک  دناد  یمن  .دچیپ  یم  دوخ  هب  درد  زا  هتسشن و  ناماس  یب  اهنت و  هناخ ، فقس  ریز  مالـسا ، ردام  الاح  .دنا  هدروآ  دراو  وا 

!؟ مدرم ياه  شنزرس  درد  ای  درد ، نیا  .تسا  هدمآ  رت  تخس  وا 

هن دراد و  یملکت  يان  هن  .تسا  هدنام  هریخ  دنا ، هدرک  لولح  شقاتا  نامـسآ  رد  هک  لازیال  قفا  راهچ  هب  هناروابان  مه  زونه  هجیدخ ،
هظحل .دننیشن  یم  هجیدخ  رس  تشپ  موثلک ، تسار و  تمس  میرم  پچ ، تمس  رد  هیسآ  .دنز  یم  وناز  وا  لباقم  هراس ، یخساپ ! ناوت 

نیا رد  دناد  یمن  سک  چیه  .تسا  یبیرغ  ياه 

دـالیم نیا  كرد  نوچ  دـناد ؛ یمن  سک  چـیه  .تسا  نیوکت  لاـح  رد  هدرم ، مین  نیمز  نیا  يارب  یتشونرـس  هچ  زومرم ، ياـه  هیناـث 
.دجنگ یمن  تاقولخم  هشیدنا  رد  میظع 

يراج رثوک 

هدـمآ رثوک » ! » تسا تقلخ  دالیم  زور  زورما ، راگنا  .دـنک  یم  نشور  ار  هکم  ياه  هناخ  هتـشگ ، عطاـس  تلاـسر  دازون  زا  هک  يرون 
هقادـنق ینامـسآ ، نانز  هک  تسا  نیا  .دـنزب  مقر  تقلخ ، لد  رد  ار  جارعم  ات  تسا  هدرک  لوزن  .دروآرد  تکرح  هب  ار  یتسه  ات  تسا 
شلـسن وا و  دنوادخ ، تسا و  هرهطم  هرهاط و  هک  ار  رتخد  نیا  ریگب  هک : دنهد  یم  تراشب  دنراپـس و  یم  هجیدخ  تسد  هب  ار  رثوک 

.تسا هداد  رارق  تکرباب  ار 

نایلیلخ يدهم  / ...دیآ یم  هک  تمان 

یم ار  گنرد  ياه  هظحل  اه  نهذ  دیآ ، یم  هک  تمان  .دناشن  یم  اه  لد  رب  اه  غاد  هچ  تدای ، دنیشن و  یم  اه  بل  رب  ناسآ  هچ  تمان 
.كاخ نوخ و  زا  ماف ، خرس  نیگنر و  يا  هماج  اب  ار ؛ وت  دننیب  یم  راگنا  اهنت  كورتم و  هدش و  مگ  يا  هچوک  هب  دنور  یم  ...و  دنود 

...یتروص و  دوب -  ردپ  هاگ  هسوب  هرامه  هک  دوبک -  ییوزاب 

! یتسین اهنیا  لثم  وت  اما  تسوت ، ِناشن  همه ، نیا  .دوب  ردام  ار  وت  هک  ینز  هاگن  تُهب 
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دنیآ یم  اه  هتشرف 

، كاخ .نامـسآ  هب  دنرب  یم  ار  اهرعـش  دَعب ، .دـننزب  فرح  وت  زا  ات  دـنهد ، ماهلا  نارعاش  هب  دـنیآ  یم  اه  هتـشرف  دـیآ ، یم  هک  تمان 
مه مالـسلا  هیلع  یلع  مه ، ار  اهنآ  هک  اه ، هاچ  دننام  یم  طقف  .دننزب  فرح  وت  زا  دنناوت  یمن  ًالـصا  نایکاخ  دنز و  یمن  ار  وت  ِفرح 

! یتسین اهنیا  لثم  وت  اما  تسوت ، ِناشن  همه ، نیا  .درک  اه  نامسآ  گنر 

قشع رذن 

! شوماخ دوش و  یم  هدنمرش  باتفآ ، دیآ ، یم  هک  تمان 

ِمهـس هک  مونـش  یم  ار  ینزریپ  ياوآ  نم ، .دریگ و  یم  هناشن  ار  ناتـسلخن  تلایخ ، زبس  رطع  .منک  یم  نشور  تمـشچ  دای  هب  یعمش 
.درپس تشهب  هب  ار  تا  هنهک  نهاریپ  شا ، يداش 

.دروخن قشع  رذن  ياوه  هب  زج  تراطفا  مادک ، ره  هک  يریسا ، یمیتی و  ینیکسم ، و 

دمآ اباب 

باوخ هب  ناشناردام -  ياهوناز  رب  رس  نامیتی -  ات  دیشخب ، یم  تواخس  ار ، یلع  ناتسد  دیبنج ، یم  تهاگن  ِتاراشا  هب  هک  ساتسد 
« دمآ اباب   » ِدورس اب  ار ، یلگهاک  ياهراوید  نیگنس  درـس و  ِتوکـس  هک  .دنوش  ناراب  هراتـس  هفوک ، سأی  تبرغ و  ياه  بش  دنورن و 

«. دروآ نان  اباب ،  » ...دننکشب

...متسکش اما  نم ،

تسکشن ار  وت  سک ، چیه 

! ار تیولهپ  یتح 

...تسه تیابیز  ِمان 

.متسه تیولهپ  زونه  متسکش ، دنچره  اما -  نم -  و 

! یتسین اهنیا  لثم  وت  اما  تسوت ، ياه  هناشن  همه -  اهنیا -  نارعاش !؟ دنناوخ  یم  تناشن  یب  ارچ 

.دنزوس یم  تغاد  هب  دنزورفا و  یم  ملد  رد  یعمش  تیاه  مشچ  دیآ ، یم  هک  تمان  مناد  یم  طقف  .متسین  رعاش  نم 

«! تسا همطاف  همطاف ، : » دیوگ یم  ملد  .تسکشن و  ار  وت  سک ، چیه 

ص:61

هرامش 98 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


یناما مثیم  / وت دنخبل 

.تسین یناشن  ار  تقفش  سنا و  فیاوط ، اه و  هلیبق  نیمزرس  رد 

! دنا نادرم  كالما  نانز ، درادن ؛ ییاج  یگدنز  رتفد  رد  نز ، مسا  یگنشت ، اه و  نابایب  نیمزرس  رد 

زاغآ وت ، دنخبل  ناج ! ارهز  .دوب  گرم  ياه  هیرگ  نایاپ  وت ، دنخبل  تیلهاج ، راگزور  رد  نارتخد ، ندرک  روگ  هب  هدنز  نیمزرـس  رد 
.برع نارتخد  ياه  بل  رب  دوب  تایح  ياه  هدنخ 

.تلاسر نادناخ  رد  اه  یبوخ  هلسلس  موادت  دوب و  ریثک » ریخ  ، » وت دنخبل  رورش ، راگزور  موش و  ياه  تفآ  نیمزرس  رد 

.هتخوس ياه  نابایب  رد  دوب  قشع  هعیرش  یکیرات ؛ ياه  هیداب  رد  دوب ، رهم  هعیلط  وت ، دنخبل 

دالیم تراشب 

دناکـشخ و ار  رـش  هشیر  يراگتـسر ، هقیرط  ناوریپ  رب  وت ، مان  تسا ! هدز  هناوج  تشهب ، خرـس  بیـس  هک  نیمز  یلاها  رب  داب  تراشب 
(1) .درک درس  ار  خزود  شتآ 

دلوت يادـص  ندینـش  اب  اه  هرهچ  گنر  رگید  ات  نز ، تمرح  رب  دـشاب  يا  هناشن  ات  دـش ، رت  نشور  وت ، مان  شـشخرد  اب  یحو ، هناـخ 
لئاو نب  صاـع   » .سحن دعـس و  هناـشن  هب  دنـشکن  یطخ  رـسپ ، رتخد و  ناـیم  هنـالهاج  ياـه  تنـس  رگید  اـت  دوشن ؛ دوبک  نارتـخد ،

رتـشیب حبـص  اـت  دـشاب ، هتـشادن  رون  زا  يا  هرهب  هچره  .درب  دـهاوخن  يراگدـنام  تقیقح و  ثاریم  زا  یمهـس  هک  دـنادب   (2)« یمهس
.دش دهاوخ  هدوشگ  يرگید  زا  سپ  یکی  تیاده ، ياه  هچیرد  هدیرب و  يدوز  هب  یهارمگ ، توادع و  ياه  هجنپ  .دییاپ  دهاوخن 

وگلا نیرتهب 

هتفای نایاپ  وت  هب  تسا و  هدـش  هتـسب  وت  تیـصخش  اب  ندوب ، ردام  لماک  هریاد  ندوب و  رـسمه  لـماک  هریاد  ندوب ، رتخد  لـماک  هریاد 
تمسق ناگتشرف  يادص  اب  ار  شا  ییاهنت  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  ملاع ، نانز  يوگلا  هک  نیمز  یلاها  هب  داب  تراشب  .تسا 

! دنک یم 

.تسا مالسلااهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  هناخ  رد  هداوناخ ، تسرد  يوگلا  هک  داب  تراشب 
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يدمحم سابع  / يدیراب هقیاضم  یب  يدمآ و 

.دیشروخ زا  رت  ینارون  ییاه  هراتس  ییالال  زا  رپ  دش ، يا  هراوهگ  نیمز ،

.كاخ رساترس  رب  دندرک  یم  اوجن  ار  تکرب  ناوخ ، هزاوآ  ياهداب 

.یگرزب همه  نیا  زا  دیلاب  یم  دوخ  هب  ناسنا 

نیا هب  تمظع ، همه  نیا  هب  هوکـش ، همه  نیا  هب  تسا  هدرکن  هدجـس  هکنیا  زا  دش  نامیـشپ  سیلبا ، .دش  رتدنلبرـس  نیمز ، تندمآ ، اب 
.يدنلبرس همه 

تا ینابرهم  اه ، ناراب  همه  زا  رت  ناـبرهم  .يدـیراب  هقیاـضم  یب  يدـمآ و  .يراـهب  ياـه  ناراـب  همه  زا  رت  ناـهگان  يدـمآ ؛ وت  و  ... 
.دیدن ار  هدوشگ  ناهد  ياهروگ  باوخ  يرتخد ، چیه  رگید  وت  زا  دعب  .دش  ریگارف 

ربمایپ متاخ  نیگن 

.یتشاد هاگن  ناما  رد  هقرفت  ياهداب  موجه  زا  ار  مالسا  تموکح  ياه  هفوکش  وت ،

.دیشخرد دهاوخ  دبا  ات  هعیش  خیرات  رد  هک  دوب  یباتفآ  هنیدم ، دجسم  رد  تنیشتآ  هبطخ 

یم دیون  ار  هدیپس  هک  دوب  يرحس  هراتس  ییاهنت  ردپ ، زا  دعب  وت ، ییاهنت  .دیشک  سفن  دنام و  هدنز  وت  نیگمغ  ياه  سفن  اب  مالـسا ،
رتشگنا رب  هک  يدش  ینیگن  وت  .دنروایب و  ناغمرا  ام  يارب  لسن ، هب  لسن  ار  باتفآ  هک  دندش  هدنیآ  نشور  ياهزور  تنارـسپ ، دهد و 

.يدش تماما  يامن  مامت  هنیآ  يدیشخرد و  ناربمایپ 

...ات يدمآ 

نوریب یکیرات  زا  دریگب و  ار  ام  تسد  هک  هدوب  یـسک  هشیمه  .درواـیب  اـم  يارب  ار  رون  یکیراـت ، تیاـهن  رد  هک  هدوب  یـسک  هشیمه 
.دشکب

.کیرات ياه  بش  رد  ار  ام  ینک  يریگتسد  ات  يدمآ ، وت  و 

.یناملظ ياه  بش  رد  يوش  دیشروخ  ات  يدمآ ،

تلاسر غاب  يدمحم  ياه  لگ  همه  زا  رتانشآ  وت ، رطع  .يرت  کیدزن  نیدرورف  هب  اهراهب ، همه  زا  وت  .يوش  تیاده  غارچ  ات  يدمآ ،
.داد دنویپ  مه  هب  ار  تماما  تلاسر و  هک  یتسه  يراهب  اهنت  وت  .دنناوخ  یم  میسن  هجهل  هب  اه ، هدنرپ  همه  هک  تسوت  مان  نیا  .تسا 
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وت ینابرهم  هیاس  ریز  همه 

.دنوش رتزبسرس  ات  دندنب  یم  لیخد  وت  ناماد  هب  اهراهب ،

.دش افوکش  وت  ياهدنخبل  زا  مالسا ،

.تسام ياه  هسوب  يارب  هاگیاج  نیرت  نما  وت ، ياپ  كاخ 

.دوش یم  لسوتم  وت  هب  دنام ، یمرد  قشع  هک  اجره  .يدش  مالسا  هانپرس  هک  یتسه  ینامسآ  وت 

وت تفرگ و  نایاپ  وت  ياپ  رد  تیدـبا ، .يوش  هشیمه  ات  يا  هدـمآ  وت  .يوش  راگدـنام  ات  يا  هدـمآ  وت  .ینامب  هشیمه  اـت  يا  هدـمآ  وت 
.ینس هعیش و  هقرفت  زا  غراف  دشکب ؛ سفن  وت  ینابرهم  هیاس  ریز  رد  هچراپکی  مالسا ، هک  يا  هدمآ 

« تسا همطاف  همطاف ، »

.میرم زا  رت  كاپ  رتراگزیهرپ و  اوح و  زا  رت  نابرهم  .هیسآ  زا  رت  عاجش  يدمآ ؛ وت  .يوش  يدبا  ات  يدمآ ، لزا  زا  وت 

لثم طقف  وت  .دیـشروخ  زا  رت  نشور  ناراب و  زا  رت  ناـبرهم  نامـسآ ، زا  رت  لـالز  يدـش ؛ یگـشیمه  يوش و  هنادواـج  اـت  يدـمآ ، وت 
.مالسلااهیلع ییارهز  طقف  وت  یتسه ، تدوخ 

«. تسامالسلااهیلع همطاف  مالسلااهیلع ، همطاف  : » تشون دهاوخ  اهنت  مزیرب ، مملق  رد  ار  اهایرد  رگا  ردپ ! ردام  يا 

یتمعن اتیزر  / هنییآ بآ و  يوربآ 

.تسا دیشروخ  روهظ  هیبش  وت  دلوت 

! یتسویپ غاب  هب  یسای ، هچنغ  لثم  وت  تشاد ، شیور  راظتنا  رشب  هک  یبش  نآ  رد 

! ارهز ای  تسا  یندید  وت  تعسو  ردقچ 

ادخ لوسر  ِینارون  هناخ  ردقچ 

! دش ناراب  هتشرف  تسای  ترضح  مان  هب 

وت تمرح  هب  نیا  زا  دعب  نیمز  هک  يدمآ  وت 
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دومن هیده  قشع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  ار  وت  ادخ  دشاب ، همطاف  رارکت  ِنشور  روضح 

یشاب وا  ِلصف  ِسای  لگ  هشیمه  ات  هک 

تنیریش مان  رارکت  هب  هشیمه  ات  هک 

.یشاب وربآ  هنییآ  تمرح  يارب 

اباب ِردام  مالس 

ینز يوربآ  هک  لگ  يا  وت  مارتحا  هب 

دنزیخ یم  ياپ  هب  هنامز  لها  مامت 

دنزیر یم  راهب  ناتخرد  هخاش  هخاش  و 

! قشع هتسخ  حور  هب  يدیمد  هک  دش  بوخ  هچ 

!؟ تساباب ردام  وت  لثم  رتخد ، مادک 

تسابیز هیضرم ! يارهز  وت ، مان  هوکش 

یتسَر ردپ  شمارآ  ِرطاخ  يارب  دنب ، ندرگ  دیق  یتح ز  هک  هقیقد  نآ  رد 

یتسه همطاف  وت  ییوگب  هکنآ  يارب  ییابیز ، هچ  ینک  تباث  وت  هکنآ  يارب 

دوب مک  یسک  ردپ  يابع  زبس  ریز  هب 

وت زا  تاجن  یتشک  سپس  يدمآ و  وت 

درب ایرد  تمس  هب  ار  نسح  نیسح و  یلع ،

نم ِلد  رد  تاجن  زور  هنیفس  ایب ،

.تسابیز یگدنز  يایرد  وت  دوجو  اب  هک 

ندوب همطاف  ماقم 

ییابیز عورش  يا  نیمز  هب  يدمآ  شوخ 
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ییارهز هک  ییوت  سگرن  یسای و  رطع  وت 

.يا هدمآ  هکم  ياه  بش  تملظ  يارب  یلع ، رانک  رد  هک  یگنشق  عولط  نآ  وت 

.درک دهاوخ  مامت  وت ، هطساو  هب  رگد  ار ، دوخ  تلاسر  دمحم  هک  نک  عولط  تسوت ، تقایل  طقف  ندوب  همطاف  ِماقم 
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.درک دهاوخ  مایق  تنیسح  تشونرس  ز  نز ، کی  تفارش  ییوگب  هک  يدمآ  وت 

وت رب  مالس  دش ، دهاوخ  هیده  وت  زا  نیمز ، نامـسآ و  هب  دیـشروخ  هدزاود  نآ  زا  اما  هتـسکش ، تیولهپ  هچرگا  ییوگب  هک  يدمآ  وت 
! یلع يدمحم و  قشع  هک 

یلزغ نیرتهب  حرش  ادخ  فصو  يارب 

دوب نکممریغ  وت  لامک  فصو  هچ  رگا 

.یلع يا ز  هصالخ  ینعی  همطاف - ؟ دوب  هچ 

تسا رثوک  نآرق  لیمکت  هطقن 

رد تساـه ، یبوخ  همه  رب  هیکت  وت ، رب  هیکت  .یتـخیر  شناـماد  هب  ار  شـشخب  هوـیم  هکنآ  رگم  تخیواـین ، سک  چـیه  وـت  هخاـش  زا 
.تسا مک  اه  هژاو  همه  وت  يور  فصو 

.تسا مک  اه  بآ  همه  رگا  دوش  رهوج 

.يدمحم فطل  رهظم  هک  همطاف  يا 

.تسا مدآ  رد  یحور  ِندیمد  وت  دالیم 

دهاوخ باجتـسم  ار  میاعد  وت ، مارتحا  هب  ندز ، دوبعم  ناماد  رب  گنچ  راب  هس  یـس و  تسوت ؛ تاحیبست  میاهزامن ، يوربآ  زورما ، و 
.درک

هروس نآرق ، لیمکت  هطقن  .نید  هناقـشاع  خـیرات  هب  وت  نتـسویپ  زاـغآ  تسا ؛ نیمز  یگنـشت  هب  اـه ، بآ  يوناـب  ندیـسر  زور  زورما ،
! رثوک همشچ  يا  تسوت ، کچوک 

هاتوک مایپ 

.تسا تماما  غاب  رد  هخاش  هدزاود  ندییور  زاغآ  وت ، دالیم  - 

دیآ راهب  رگا  لگ  کی  اب  - 

ارهز سای  تسوت  لگ  لگ ، نآ 

یجیهم هبادوس  / هاتوک رطعم  هروس 

کـشا هتفرگ و  هناش  هب  ار  مگنر  هدیرپ  ياهاعد  هک  يرداچ  دزادنا و  یم  وت  دای  هب  ار  سیخ  هداجـس  میاه ، تسد  رد  رّرکم  حـیبست 

هرامش 98 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهاوخ یم  نذا  ار  راگدرورپ  تحاس  هب  دورو  وت  مان  اب  دنک ، یم  ناهنپ  شیوخ  رد  ار  میاه 
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.دناوت راگدای  همه  اه ، حیبست 

، تتمـصع ناماد  رطع  يدز و  مدـق  هایـسور  نیمز  نیا  ياه  هچوک  رد  هناموصعم ، ِحابـص  دـنچ  اـهنت  هک  یهاـتوک  رطعم و  هروس  وت ،
راک هب  تسد  نیمز ، راذـگهر  رد  تسدـقم ، ِیناوج  مامت  هک  دـناوت  راگدای  اه ، حـیبست  .دیـشک  یم  شود  هب  ار  هنامز  هانگ  تعاـفش 

.درک رت  نابرهم  ادخ  اب  ار  نیمز  یلاها  تراودمحا ، ياه  مشچ  دوب و  دکؤم  ياهاعد 

دیشروخ هدزای  ردام 

.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تلاسر  ياهزور  یحو و  ياه  بش  مرحم  اهنت  هک  تشاذگ  نیمز  هب  اپ  ینز  ناماد  زا  قح ، هبوبحم 

رب ياه  نرق  دشاب ؛ خیرات  روگ  هب  هدنز  ِنورق  ِنانز  يوربآ  ات  دمآ  دوب ، هدرب  ثرا  هب  ار  كالول »  » ییالاب دـنلب  مامت  هک  هدیـسرون  نیا 
نارتـخد ماـمت  نوخ  هب  شا ، هزره  ياـه  تسد  دوب و  هدرک  راـکنا  نز ، تفوطع  تروص  رد  ار  ادـخ  تفاـطل  یلجت  هک  يا  هتفر  داـب 

.دوب هدولآ  نیمز 

دیـشروخ هدزای  تسا و  هدش  ناریح  وا  یگدازآ  دـیحوت و  ِتماق  رد  زورما ، ات  ِخـیرات  مامت  هک  دـمآ  ایند  هب  ینز  سابل  رد  تمـصع ،
.دنا هتفر  جارعم  هب  وا ، هراتسرپ  ناماد  زا  يدبا ، رگ  نشور 

...متفگشرد

تشهب وت ، موصعم  هراسخر  ياشامت  رد  رهم ، لوسر  يدوشگ و  ردپ  يور  هب  هناردام  شوغآ  هک  دندوب  كدوک  زونه  تیاه ، تسد 
.درب یم  دای  زا  ار  قیالخ  راکنا  ياه  جنر  تسشن و  یم  هراظن  هب  ار 

.تفر یمنرس  شیاهراوید  زا  تلد ، يایرد  داد و  یم  ياج  شیوخ  رد  ار  وت  هک  يا  هناخ  نآ  زا  متفگشرد 

.تسجن تشهب  هب  یهار  تکربتم ، ناماد  زا  دوب و  وت  راوج  مه  هک  شوگ  مشچ و  یب  راگزور  نآ  زا  متفگشرد 

تدوجو ياه  هرذ  شزرل  يادص  هک  ...دش  یمن  رتسکاخ  دیـشک و  یم  شوغآ  رد  ار  وت  ياه  هدجـس  هک  یبارحم  نآ  زا  متفگـشرد 
...درک یمن  شناریو  راگدرک ، هاگشیپ  رد 
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...ات يدمآ  وت 

.دنامن لوزن  نأش  یب  رثوک ، ات  يدمآ  وت  وناب !

.دننامن مگردرس  نامسآ ، تمس  هب  يراپسهر  رد  خیرات ، هشیمه  ِنانز  ات  يدمآ  وت 

نیدلاردب مظاکدمحم  / سای گنر  هب  یطاشن 

.تجهب زا  دزادنا  یم  لگ  شتروص  دسر و  یم  وا  مسا  هب  هام ،

.دنوشن مامت  ییارهز  رون  اب  ایند ، ِرخآ  ات  دنرضاح  یماکداش ، ياه  هظحل 

.بیس رطع  نیا  زا  دنام  یم  دیواج  هجیدخ ، مان  مالسلااهیلع » ارهز  دلوت   » راهب دفکش ؛ یم  يراهب  تایاکح ، نیرترب  نورد  زا 

.تشهب زا  ییوب  هب  دوش  یم  هداد  تراشب  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هناحیر 

هک ییاه  لد  دـنا ؛ « هثدـحم  » لالز فراعم  ياریذـپ  هک  ییاه  لد  عیـسو ؛ ياـه  لد  يارب  تسا  هدـمآ  تسخن ، زور  نیمه  زا  رون  نیا 
.دنربمایپ ادخ و  تیاضر  دنخبل  اب  قبطنم  هک  ییاه  لد  دنا ؛ « هناحیر  » يوبشوخ رطع  رظتنم 

رون رب  تسین ، هبیرغ  شدوجو  هکره  قشع ! زا  يرت  هزاـت  ماـن  يا  ییاـبیز ؛ لـگ و  ِدـیدج  فیرعت  هاوـخلد ؛ ِتفگـش  يا  وـت  رب  مـالس 
.دتسرف یم  دورد  وت  يدمحم 

يریشمش هّللا  حور  / نیمز رد  ینامسآ  يوناب 

ار دوخ  رون  يزادنیب و  یملاع  رب  يرظن  يراذـگب و  نیمز  هب  اپ  شرع ، يوناب  وت ، دوش و  يراج  نیمز  رد  تشهب  يوب  هک  تسا  تقو 
.یناباتب ملاع  نیا  رب 

تسا تقو  .ینک  كاپ  ردپ  تروص  زا  ار  اه  هبورکاخ  ییوگب و  يا  هطساو  چیه  یب  ار  تردام  اب  هتفگان  ياه  فرح  هک  تسا  تقو 
نیمز هب  یهوکش ، لابقتسا و  چیه  یب  تشهب ، هوکشاب  يوناب 
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اهنآ دنیوگب ؛ دمآ  شوخ  وت  هب  هدز ، تلفغ  مدرم  ياج  هب  ات  دتـسرفب  ار  یتشهب  نانز  اه و  هتـشرف  يور ، نیا  زا  ادـخ  دـیایب و  یکاخ 
.یشاب نیمز  يوناب  یلاس  دنچ  وت  هک  تساوخ  یم  ادخ  دندرک و  تا  هقردب  تشهب  رد  هک 

یجیهم هبادوس  / ...وت زا  شیپ 

درک هار  هب  ور  ار  وت  مشچ  ود  ادخ  یتقو  كاخ  ماشم  رد  يا  هدزرس  رطع  دیچیپ 

درک هایس  ار  ناگدزبش  مامت  يور  دیرفآ ، رون  زا  ار  تنماد  ِزاغآ 

دش دنلب  ایند  بل  زا  رکش  دایرف  ...دیسر  ارف  ناراب  یتسه ، هب  يدز  یکلپ 

درک حاتتفا  ار  وت  راو  هحبُس  ياه  بل  تا  تمصع  راسخر  هب  لوسر  هسوبلگ 

دیسر نامسآ  تفه  هنیس  هب  دش  دیشروخ  تفرگ  رپ  هلعش  کی  وت  ياه  مشچ  قرب  زا 

درک هام  بات  یب  رکیپ  هب  ینهاریپ  ادخ ، وت  ياه  سفن  ریرح  رمرم  زا 

دندش یم  روگ  رحس  یب  ماش  موکحم  راگزور ، رازآ  یب  نارتخد  وت  زا  شیپ 

درک هابت  ار  نامز  ياه  باوخ  دیچیپ و  نیمز ، توخر  رد  وت  ياپ  يادص  اما 

دوب شرع  شوغآ  هب  هتفر  ياعد  تسد  نز - ! يوربآ  وت -  تهابش  یب  ناتسد 

...درک هاگن  وت  ِرت  مشچ  ود  رد  هاگره ، تسشن  دمآ و  رهم  رد  زا  راگدرورپ 

دوب وت  ههبش  یب  تقلخ  يارب  اهنت  اه ، لاق  لیق و  همه  لزا  زا  راگنا 

درک هانپرس  ار  هرسکی  ِنامسآ  تفه  وت  هانپ  یب  یگتسخ  يارب  نادزی 

یجیهم هبادوس  / هروخنرب ماه  هیرگ  هب  ات  ایب 

هش یم  لح  امعم  زور  هی  شرخآ 

هش یم  لسع  سه ، ایند  وت  رهز  یچ  ره 

مینک یم  كد  ونوتسمز  شرخآ 

مینک یم  کح  ور  وت  مسا  اج  همه 
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هنک یم  نومادص  ادخ  شرخآ 

هنک یم  نومار  هب  ور  نوراب  هساو 

نونکاعد مینیش  یم  دیشروخ  هب  ور 

نومسآ هب  نش  یم  هلصو  نوماشچ 

هشک یم  دق  هدیرپ  گنر  قفا 

هشک یم  دتمم  طخ  یهایس  ور 

هشیماو دیشروخ  يامخا  يایم ، وت 

هشیماپ ایند  مومت  تاپ  شیپ 

یتروص ياه  هدنخ  اب  يایم  وت 

یتحار هب  مش  یم  تنماد  هب  سد 

همَرَس وت  وت  ياوه  ازور  نیا 

همََرب رود و  اه  هیرگ  همه 

هُرپ ملد  اه  هعمج  روبع  زا 

هروخنرب ماه  هیرگ  هب  ات  ایب 
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ردام زور 

یتاجنروپ یفطصم  / ردام

دـنیرفآ و یم  ناسنا  اه ، جـنر  زا  يا  همهمه  رد  ردام ، دوش و  یم  هدـیرفآ  اـه  يراوشد  اـه و  بعت  اـه ، تنحم  زا  يرتسب  رد  ناـسنا ،
.دیاز یم  یگدنز 

نیا ياپ  هباـپ  دـنک و  یم  قلخ  ار  دازون  هیرگ  هدـنخ و  يادـص  یتسین ، ياـه  هرذ  نیرت  یناـهن  رد  هدـنام ، شوماـخ  یتسه  زا  رداـم ،
.دنام یم  دیآ و  یم  نتسیز ، شخب  حور  ياه  هحاو  ریگ و  سفن  ياه  بات  چیپ و  ات  تبحم ، هدروآرف 

یم هدناوخ  قشع  رهم و  تیامح و  ياه  مایپ  ینحنم ، طوطخ  نیا  زا  اما  دـشاب ، هدـش  اه  یتخـس  ياه  نیچ  زا  ُرپ  دـیاش  ردام  یناشیپ 
.دوش

يردام شاداپ 

هک تسا  هناردام  ِمارآ  مالک  نیا  دوش ، یم  هدینـش  اـه  يراوشد  هریت  ياـهربا  مکارت  رد  یـسک ، یب  ییاـهنت و  خـلت  ياـه  همغن  یتقو 
.دراب یم  ناراب  یمرن  هب  دنزرف ، ناج  هدز  شطع  تکاس و  ریوک  هب  دوش و  یم  مهرم 

«. تسا ناردام  ياه  ماگ  ریز  تشهب  : » دومرف ربمایپ  هک  راگدرورپ  ناوضر  زج  تسین ، يزیچ  يردام  شاداپ 

راوتسا هوک ، نوچ 

زاب هانگ ، هگماد  تیـصعم و  ياه  هرد  رد  نداتفاورف  ِتلفغ  زا  دـنک و  یم  رادـیب  هک  تسا  يردـنت  لثم  ردام ، كانبـضغ  نحل  یهاگ 
نیمک رد  هک  ییاه  بیسآ  نیرتمک  زا  تسا  ینابهگن  ردام ، نأش  .دراد  یم 
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.دشک یم  راظتنا  ار  ناسنا  طوقس  تسا و  هتسشن  ناگرزب  ناکدوک و  ناج  نهذ و 

ردام هفطاع  نیا  اما  دریذپ ؛ یم  لوحت  دوخ ، هب  ددرگ و  یم  راگزور  دنیآ ، یم  دنور و  یم  رگیدـکی  سپ  زا  درز ، زبس و  ياه  لصف 
.دهد یم  تیامح  ینامداش و  ِتراشب  هشیمه  ات  دنیب و  یمن  دنزگ  ناراب ، داب و  زا  دنلب ، ییانب  راوتسا و  یهوک  نوچ  هک  تسا 

میدنب یم  دهع 

، شیوزاب تسد و  رب  هسوب  اب  میرادـن و  اور  شیالاو  تحاـس  هب  یتمرح  مک  تناـها و  زا  یفرح  هک  میدـنب  یم  دـهع  رداـم ، زور  رد 
، زورازور وا ، یهلا  ياه  هزیاج  هتخودـنا  هب  میریگ و  یم  جوا  وا  اب  .میتسه  شیاه  هغدـغد  اه و  همهاو  راذـگ  شزرا  هک  میهد  ناشن 

.مینک یم  نوزفا 

رد ار  وت  وا  ینادب  هک  تسا  نیا  وت  رب  تردام  قح  : » دومرف هک  وا  یسانش  قح  رد  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نخـس  میروآ  یم  دای  هب 
یمن يرگید  هب  سک  چـیه  هک  داد  وت  هب  نآ  شلد  هوـیم  زا  دـنک و  یمن  لـمح  ار  يرگید  سک  چـیه  هک  تسا  هدرک  لـمح  ییاـج 

«. دهد

.تسین رت  میظع  يا  هضیرف  ردام ، هب  ییوکین  زا  هک  دننادب  دنمعنُم ، ياه  شک  شیپ  رگ  شرامش  هک  نانآ 

«. ًاناسِْحا ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْالا  اَْنیَّصَو  َو  : » تسا هتشون  نآرق  هیآ  کی  ردام ، شیاتس  مچرپ  يور 

يدابآدوواد هموصعم  / ...میوگ یم  هک  وت  زا 

یم دـیراورم  زیربل  نیمز ، ياهایرد  ناهد  میوگ ، یم  هک  وت  زا  .منز  یم  هسوب  تناتـسد  رب  مرب و  یم  کشر  ار  تنابرهم  ياـه  مشچ 
.دوش

.دنهد یم  هدژم  ار  شمارآ  راهب  شیوشت ، ياه  ناتسمز  دوش و  یم  زاغآ  جنر ، ياه  هیناث  سوکعم  شرامش  میوگ ، یم  هک  وت  زا 

.يا هتساخرب  تامیالمان  لمحت  هب  روبص ، نینچنیا  هک  تسا  هدیشارت  هوک  ياه  سفن  زا  ار  وت  ادخ 

.دوش یم  تا  هناربمایپ  هار  شرف  تشهب ، ییآ و  یم  وت  .ار  ما  هناهبرپ  دنلب  ياه  بش  تسا ؛ یناراب  یمد  هدیپس  تناج ،
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؟ میوگب تساپس  هنوگچ 

.نامز هفطاع  یب  يوهایه  رد  ینز  یم  هناش  ار  قشع  دنلب  ناوسیگ 

.دنک یم  يردام  ار  تیرشب  هرجنح  تا ، ّمنرتم  نوخ  راثیا و  یبآ  ياه  گر  رد  يا  هدش  رشتنم  وت ،

یم دیـشروخ  بجو ، هب  بجو  ار  ما  يرتسکاـخ  ياـهزور  ناـبرهم و  تقاـطرپ و  ینیـشن ؛ یم  يرادـیب  هب  ار  مـجنر  زارد  ياـه  بـش 
.يراک

؟ تسین اناوت  يا  هژاو  چیه  ار  تا  هنارعاش  تعسو  هک  میوگ ؛ تساپس  هنوگچ 

.دنا هتسشن  روش  هب  ار  تا  یگرزب  شیاتس  اه ، میوقت  بوخ ! يا  .تسا  یگتشذگدوخ  زا  دنلب  ناراشبآ  یقیسوم  تنینطرپ ، بلق 

! ینامب یهلا 

ياه هزاورد  دـیلک  .هداـتفا  هکـس  زا  ار  رامـش  یب  ياـهایرد  منیب و  یم  هتخیرورف  ار  رایـسب  ياـه  هوک  تا ، یناـشن  يوجو  تسج  رد 
.ینز یم  دنخبل  ار  دیدرت  یب  ياه  هداج  ناوج ، هوابون و  ياه  هشیدنا  رب  هک  هاگ  نآ  تسا ؛ وت  ناتسد  رد  رود ، نشور 

.دنریگ یم  یپ  ار  ینامسآ  ياه  قفا  تمس  دور ، نانز  باتفآ و  نادرم  هک  تسا  وت  زیخ  تکرب  نماد  زا 

يرای هب  لاهنون ، ياه  هناش  رب  ار  وت  تیافک  اب  ناتسد  هدنیآ ، .دوش  یم  رعـش  اه ، هلـصاف  ریرهمز  رد  ار  ینابرهم  ياوتـسا  تا ، هرطاخ 
.دبلط یم 

.دناشنب راب  هب  ار  نادرگباتفآ  عرازم  ناماه ، هاگن  یقالت  ات  شاب 

يدمحم سابع  / ردام رطع 

.وت يارب  منک  رعش  ات  منک  یم  رذن  ار  متاملک  مامت 

، دوبن وت  ناتسد  ینابرهم  هیاس  رگا  مناد  یمن  .منک  یم  زاوآ  وت  يارب  ار  ملال  ياه  فرح  مامت  نم ،
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رطع زا  رپ  یشحو ؛ ياه  هنوپ  يوب  زا  دناُرپ  وت ، ياه  تسد  .مشکب  دق  دیشروخ ، يور  هبور  متسناوت  یم  ردقچ 

یم ما  ییاهنت  نهاریپ  رد  هچراپکی  ار  ناـهج  ياـه  شمارآ  ماـمت  وت ، دـنخبل  .یهد  یم  ار  راـهب  رکب  ياـه  هنماد  يوب  وت ، .اـه  هنوباـب 
.دزیر

.مدش یم  قرغ  میاهایؤر  رد  شیپ ، اه  لاس  يدوبن ، مرانک  رد  وت  رگا 

وت ياه  ییالال  دای  هب 

.منک یگدـنز  وت  دوجو  يایرد  زا  رود  مناوت  یمن  يا  هظحل  هک  متـسه  یکچوک  یهام  نم ، .یتسه  نم  یباتفآ  ياهزور  ینـشور  وت 
.نم نامشچ  يربا  ياهزور  يارب  دنا  هاگ  هیکت  نیرتهب  تیاه ، هناش  .دنا  نم  ياه  هسوب  هنایشآ  نیرت  نما  وت ، ياه  تسد 

.دراد یم  هاگن  هدنز  ارم  هک  تسوت  ندوب  ِرطع 

لال ار  ندـناوخ  قاتـشم  ياه  هدـنرپ  يراهب ، ياه  تشد  هنماد  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  دوواد  ياهزاوآ  ما ، یکدوک  يارب  وت  ییالال 
.تشاد یم  هگن 

رعش نیرت  هناقشاع 

.دوش یم  ریزارس  مقاتا  هرجنپ  زا  باتهم ، نشور  هیاس  رد  هک  یتسه  یشمارآ  نوچمه  وت 

.دننیشن یم  اوجن  هب  مقاتا  هرجنپ  اب  ناراب ، من  من  رد  هک  یتسه  ییاه  ینادعمش  ییابیز  وت 

.دنا هدرک  رب  زا  ناهج ، نارعاش  هک  یتسه  يا  هنارت  نیرت  هناقشاع  وت ،

.درادن ار  وت  نایاپ  یب  ياه  ینابرهم  نایب  تردق  يا ، هملک  چیه  .منیرفایب  يا  هزات  تاملک  دیاب  ندورس ، وت  زا  يارب 

.دنروآ یم  ناغمرا  هب  ار  ایرد  ینابرهم  ياهزاوآ  وت  يارب  اه ، فدص 

.تسا نم  یکدوک  ياه  هرطاخ  مامت  وت ، شوغآ 

ما یبآ  هشیمه  وت ، اب 

.دنوش یم  نایرگ  وت  ياه  ضغب  اب  ناهج ، ياهربا  دننک و  یم  هفوکش  وت  دنخبل  اب  ناهج ، ياه  بیس 

.دوش یم  ریگارف  میاه  سفن  رطع  یشحو ، ياه  هنوباب  نوچمه  وت ، نامیا  يوب  اب 
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.دوش یم  اه  نامسآ  مامت  زا  رت  یبآ  میایؤر ، نامسآ  موش و  یم  رت  کیدزن  دیشروخ  هب  وت ، هیاس  رد 

.دش مهاوخ  رت  کیدزن  دنوادخ  هب  يا  هدنرپ  ره  زا  وت ، اب 

.دور نوچ  موش ، یم  يراج  هک  وت  رانک  رد  دنروخ ، یم  هطبغ  نم  هب  اه ، تخرد  مامت 

! هشیمه ات  دشخبب  نم  ییاهنت  هب  ار  وت  ادخ 

یتمعن اتیزر  / وت ياهتنا  یب  تعسو  زا 

.ار لد  دنک ، یم  دراد  بآ  تنابرهم ، هاگن 

.دزغل یم  وت  ناتسد  يور  شزاون ،

.دزیر یم  وت  نامشچ  هب 

.مشاب یکدوک  ترهم ، شوغآ  رد  زاب  ات  دنز  یم  رَپ  ملد 

؛ مشک یم  تلاجخ  دوخ  زا  یلو 

.مبوخ ردام  تغارس ، میآ  یم  رید  مزونه  وت ، ياهتنا  یب  تعسو  شیپ  هک  مناتسد  ياه  یساپسان  زا 

لگ يا  نادب  ار  نیا  یلو 

! ردام يا  تسوت  يارب  نم ، ياهزور  مامت 

وت ياپ  ریز  تشهب 

ناور و ياهریـش  زا  ْيوس  نآ  دـنوادخ ، هک  دـیجنگن ، ناهج  نیا  رد  وت  ینابرهم  مجح  تفرگ و  تعـسو  وت  ياه  ماگ  يارب  تشهب ،
ّتیحت مالـس و  نیمز ، لـها  رب  تا  ییـالال  ياـه  تخت  زا  وت ، تبحم  ِمشچ  هیـس  ناـیروح  اـت  دـیرفآ  ار  تشهب  وـت ، حور  زبـس  ریرح 

.دنتسرف

.تسا يراگتسر  هب  دورو  ياه  هزاورد  وت ، ياه  تسد  ردام !

.دنریگ یم  ماو  تیاه  مشچ  زا  اه ، همشچرس  اهدور ، مامت  منک : توالت  ات  ياشگب 

.دنریگ یم  مان  ردام  دنیور ، یم  هک  یتقو  ادخ  ياه  لگ  و 
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هاتوک ياه  مایپ 

.یسرب كاردا  هب  ار  دنوادخ  تینامحر  یمیحر و  تافص  زا  يا  هشوگ  یناوتب  دیاش  ردام ، ماقم  كرد  اب  - 

.ریذپب تراسخر  ياشامت  رد  ارم  تدابع  تسا ، نم  هیموی  ياهزامن  تابیقعت  وت ، ناتسد  رب  هسوب  زورما  - 

یناما مثیم  / ناراب همادا  ردام ؛

.ندورس وت  زا  يارب  دننام  یم  اه  هملک  دنزرل ، یم  نتشون  وت  زا  يارب  اه  تسد  ردام !

.اه يداش  اه و  هصغ  مامت  لوط  زا  رتدنلب  تساه ؛ جنر  اهدرد و  مامت  مجح  زا  رت  عیسو  وت ، بلق 

.دهد یم  لیئربج  رپ  يوب  هک  تشهب  زا  تسا  يا  هکت  دهد و  یم  ياج  شدوخ  رد  ار  ایند  وت ، بلق 

.قشاع ياهوتسرپ  هاگدورف  تسا و  حلص  نارتوبک  هاگ  هیکت  تیاه ، هناش 

.دنور یم  باوخ  هب  وت  ياعد  ییالال  اب  اهراوید ، دنریگ و  یم  وت  يادص  رطع  اب  ار  ناش  حبص  يوضو  اه ، هرجنپ 

.یششوک شالت و  ریذپان  نایاپ  ياه  هناخدور  بایسآ  وت ، .دوش  یم  هرادا  وت  ياه  مشچ  تیریدم  اب  یگدنز ،

.دنا هدش  مخ  تماقم  ربارب  رد  تسا ، یبجعت  هلمج  هچره  دنا و  هدز  وناز  تمان  هناتسآ  رد  اه ، هملک 

یمرگ رد  تسا  دیشروخ  همادا  تیمیمص ، رد  تسا  راهب  همادا  تقادص ، رد  تسا  ناراب  همادا  تبالـص ، رد  تسا  هوک  همادا  وت  بلق 
.ششخرد رد  تسا  باتهم  همادا  و 

تسا نارگن  هشیمه  تیاه  مشچ 

يارب ییاهوزرآ  ِتشاددای  زورما و  يارب  ییاه  هرطاخ  ِدوبْدای  وت ، .دنک  یم  ینیگنس  هک  تسوت  شود  رب  تیرشب ، ياهدرد  راب  هلوک 
.ادرف

هریخ تنارگن ، ياه  مشچ  بش ، ره  راظتنا  اب  رهظ ، ره  هرفـس  اب  حبـص ، ره  هقردب  اب  .يا  هتـشاذگن  نیمز  هاگ  چیه  ار  تا  ینارگن  لد 
.دتسیاب وت  ياه  يراکادف  ياپ  دناوت  یمن  يا  هیاد  چیه  دریگب و  ار  وت  ياه  شزاون  ياج  دناوت  یمن  يا  هیاس  چیه  .تسا  هدنام 
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تسا تشهب  هناخ  وت ، اب 

یناشیرپ ِقرو  قرو  ياه  هحفـص  باتک ، ِدلج  ود  لثم  تیاه ، تسد  دنا و  هدرک  قاجنـس  تنادنزرف  تشونرـس  هب  ار  وت  ناج  هزاریش 
.یشاپورف رطخ  زا  ناشدهد  تاجن  ات  دنک  یم  عمج  ار  تنادنزرف 

.جنر ِکشخ  ياهرابیوج  بلق  سأی ، هنشت  ياه  هشیر  ياپ  ات  دوش  یم  زاغآ  وت  ياه  ندز  کلپ  اب  قشع ،

نام یگدـنز  ياـه  هچیرد  يوس  هب  ار  رهم  میـسن  هک  مسوب  یم  ار  تیاـه  تسد  .تسا  هتفگاـن  هتفگ و  ياـهدرد  ناـمرد  تروضح ،
تکرب زا  هناخ ، رد  تسا  تمعن  هچره  هک  تسا ، هدرک  يراج  نامراب  مغ  ياه  قاتا  فقس  رب  ار  يداش  ِناراب  هک  تسا ، هدرک  هناور 

.دنیآ یم  دورف  رون  جاوما  نیمز و  ات  نامسآ  زا  دوش  یم  یُلپ  يراد ، یمرب  اعد  هب  هک  ار  تیاه  تسد  .تسوت  ياه  تسد 

.دهد یم  منهج  يوب  وت  یب  تسا ؛ تشهب  هک  تسوت  دوجو  اب  اهنت  ام ، هناخ 

مسوب یم  ار  تیاه  تسد 

.تسا هدروآ  هریت  ِناهج  هب  شدوخ ، اب  ار  تشهب  كاخ  هک  مسوب  یم  ار  تیاه  مدق 

هچره هک  نامیاه  مشچ  شرف  يور  زا  رادـنرب  ار  تیاه  مدـق  ریگن ؛ سپ  ار  تا  هتـشارفارب  ياه  تسد  .نیمز  يور  اما  يا ؛ هتـشرف  وت 
.تسوت يدنمشزرا  تکرب  هب  تسا ، یبوخ  ریخ و 

هتـشاد ینازرا  نم  هب  ار  رداـم  دوجو  تمعن  هک  منک  یم  رکـش  ار  گرزب  يادـخ  ...زین و  ار  تیاـه  مدـق  مسوب ، یم  ار  تیاـه  تسد 
.تسا

هدازرکاذ نیسحدیس  / مدرگرب ما  یکدوک  هب  دیاب 

نازرل و يادـص  نیا  اب  نکلَا ، ناـبز  نیا  اـب  هنوگچ  مسیونب ! هچ  كاـپ ، هملک  نیا  فیرعت  رد  هک  ما  هدـنام  مسیونب ! هچ  هک  ما  هدـنام 
؟ مشکب نارگید  خر  هب  ار  ما  ینتفگان  ساسحا  همه  تاملک ، گنت  ِنهاریپ 

.درک یم  ادیپ  شساسحا  مکارت  ِنایم  ار ، لاح  نیمه  دوب ، نم  ياج  سک  ره  منک  لایخ 

دیع و يون  سابل  يوب  هک  اج  نامه  مورب ؛ ما  یکدوک  هجنگ  غارـس  دـشاب  رتهب  دـیاش  منک ! رفـس  منهذ  هتـشذگ  هب  دـشاب  رتهب  دـیاش 
.دوب یبآ  شفنب و  هناورپ  زا  رپ  یسابل ، ره  هک  اج  نامه  داد ؛ یم  نیلاتفن 

ردقچ مربب  دای  زا  دیاب  .موش  کبـس  ات  منک  كاخ  رانا ، ِریپ  تخرد  ریز  یمیدق ، هناخ  هچغاب  هشوگ  ار  میاعدا  همه  دشاب  رتهب  دـیاش 
.ما هدز  قرو  باتک 
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طایح نآ  هب  مدرگرب  دیاب  نم  .منک  رکف  منزب و  مدق  مناوت  یم  هیاریپ  یب  روط ، نیا  ًامتح  مربب ؛ دای  زا  ار  مباقلا  مان و  دشاب  رتهب  دـیاش 
.مدرگرب ما  یکدوک  هب  دیاب  يرآ  .چیه  میدوب و  وا  نم و  طقف  هک  یتولخ 

نم ِردام 

وت ياه  تسد  رد  ارم  زاین  همه  نیمه ، يارب  هدیـشخب ؛ وت  ناوت  هب  ار  ما  یناوتان  همه  نیمه ، يارب  داهن ؛ وت  تسد  رد  ارم  تسد  ادـخ ،
.هدیچ

؟ هچ یشابن  وت  رگا  اما  منامن ؛ بیرغ  مراد ، ار  وت  ات  مهدب ، تسد  زا  ار  مسَک  همه  رگا  دیاش  .مراد  زاین  تدوجو  هرذ  هرذ  هب  نم 

نم هب  ار  تساسحا  هرطق  نیرخآ  ات  تدوجو ، هریـش  زا  .ینک  یم  عاـفد  نم  زا  نادـند  گـنچ و  اـب  يا ، هدـش  ریـش  لـثم  نیمه ، يارب 
تا يداش  نم ، مغ  هدش  تمغ  یتسه ، یگـشیمه  یماح  نامه  وت  زاب  دـشاب ، هتـشذگ  ما  یکدوک  زا  اه  لاس  رگا  یتح  .يا  هدیـشخب 

.نم ِردام  ینم ، ِردام  وت  ینم ، همه  وت  رخآ  دسرن ؛ وت  هب  یمیسن  يداش  نیا  زا  رگا  یتح  ما ؛ يداش  مه 

نیدلاردب مظاکدمحم  / ردام شوغآ  هانپ : هظحل  نیرت  تسرد 

هب ینامسآ ، چیه  تعسو  هک  میروایب  دای  هب  دنوش و  اهر  ردام  نابرهم  شوغآ  رد  نامیاه ، یکدوک  رگید ، راب  ات  تسا  یلاجم  زورما 
.تسین اه  ینابرهم  گنهرف  رد  يا  هژاو  ردام ، زا  رت  شزرااب  تسین و  ردام  ياه  تفوطع  هزادنا 

.تسا ریوصت  نیرت  بان  ردام ، دنخبل  هتفر ، ور  گنر و  راگزور  نیا  رد 

ییاج هب  رگا  ام  ياهزور  .تسا  اشگهار  ردقچ  ردام ، ياعد  مینادب  تسا ، هدش  راومه  فاص و  یگدـنز ، هداج  مینیب  یم  رگا  یهاگ 
.تسا هدز  وناز  شیور  هبور  بدا ، هک  تسا  یسک  نتشادرب  اعد  هب  تسد  تکرب  زا  همه  دنسرب ،

رگید ِتارطاخ  ِرـس  رب  رگا  مه  يریپ  ِفرب  .تسا  رداـم  شوغآ  شیارب  هاـنپ ، هظحل  نیرت  تسرد  هشیمه  دـشاب ، هک  اـجک  ره  هکره ،
.تسا نیرت  ناوج  وا  دای  دنیشنب ،

رطع تمان ، هک  ریذپب ؛ ار  ام  ساپـس  .دـنرادن  یمایپ  زور ، کی  رد  کیربت  ياه  لگ  هتـسد  هنرگو  دوش ؛ رارکت  وا  فطل  مه  زاب  رگم 
.تساهزور همه  رد  تشهب  يوبشوخ 
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هداز حیبذ  هرطاف  !/ دیهش روبص  ردام  يا 

زور کیربت  تدنزرف و  ِندمآ  راظتنا  هب  اهردام ، همه  لثم  اهزور  نیا  هک  وت  هب  دیهـش ؛ روبـص  ردام  يا  وت ، يالاو  ناتـسآ  هب  میدـقت 
.ینیشن یمن  ردام 

.تسوت راظتنا  مشچ  ادهش ، ِكاپ  تشهب  زا  يا  هشوگ  رد  هک  ترسپ  غارس  هب  يور  یم  يزادنا و  یم  رس  رب  ار  ترداچ 

.یناوخ یم  نیسای  هروس  تکنیع ، هتفرگ  هم  هشیش  تشپ  زا  يراپس و  یم  بالگ  ِرطعرپ  ناتسد  هب  ار  ربق  دیپس  ِگنس 

.تیاه مشچ  ریز  كورچ  رد  دنوش  یم  ریزارس  اه  کشا  دشخرد و  یم  ترسپ  مان  يالاب  هک  دیهش »  » خرس جات  رب  یشک  یم  تسد 

! دنناوخب داکَی » ْنِإ  َو  ، » ترسپ دیشر  يالاب  دق و  يارب  دنهاوخ  یم  راگنا  دننک ؛ یم  همزمز  ار  يزیچ  یمارآ  هب  تیاه ، بل 

ياپ هب  اه  لاس  هک  ییوگ  یم  یقشع  تبحم و  زا  ایآ  ینز ! یم  فرح  هچ  زا  ترـسپ  يارب  زورما  متـسناد  یم  شاک  روبـص ! ردام  يا 
هدیشاپ يریپ  دیپس  درگ  تناوسیگ ، رب  هدیمخ و  نآ  زا  ترمک ، هک  ییوگ  یم  شندوبن  غاد  زا  یناتساد  ای  دش ، راثن  شندوب  تاظحل 

! دراذگب تباوخ  هب  اپ  مارآ  بشما ، شرازم ، قشاع  نیرت  هناورپ  دای  هب  يردام و  اه  لاس  قح  هب  یهاوخ ، یم  وا  زا  مه  دیاش  تسا ؟

! دیهش روبص  ردام  يا  ینز ، یم  فرح  هچ  زا  تدیهش  رسپ  يارب  متسناد  یم  شاک 

يویدخ الهش  / ردام ياه  مشچ  قرب 

.شیاهربا مامت  اب  نامسآ ، دزادنا ؛ یم  نامسآ  دای  ارم  تیاه ، مشچ  قرب 

نایم ییاج  درذگ و  یم  اه  هنزور  زا  مارآ  تهاگن ، قرب  دـنز ، یم  رانک  ار  میاه  مغ  وت ، هاگن  من  من  ناراب  دریگ ، یم  ملد  ات  هکنیا  زا 
.دنیشن یم  مبلق 

...دنزن ار  ممشچ  هک  دبات  یم  مارآ  ردقنآ  تسه ، هچره  اما  مناد ! یمن  باتفآ ؛ ای  تسا  هام  زا  شسنج 
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ایرد ياتمه 

.نم ياه  یسپاولد  روبص  گنس  نم و  دوجو  یبآ  کچوک  ياه  هرطق  نایم  يراج  تسایرد ؛ ياتمه  وت ، ياتمه  یب  ياه  هناش 

، وت دنک ، یم  ناسآ  ار  اه  یتخـس  لمحت  وت ، ياه  سفن  يامرگ  دتفا ، یم  نامیگدنز  رد  يروک  هرگ  ره  .دنک  یم  هزجعم  تیاهاعد ،
...يوش یم  نام  یگدنز  ناوتان  ياهاپ  قمر  یهد و  یم  قنور  ار  نامیزور  قزر و 

يریشمش هّللا  حور  / ردام هشیمه 

.زاب میارب  هشیمه  تشوغآ ، تسا و  هدوب  مرگ  هشیمه  شزاون ، يارب  تیاه ، تسد 

.دوب تیاضر  زا  راشرس  هشیمه  اما  هتسیرگ ، یهاگ  تسا و  هدیدنخ  هاگ  میارب  تیاه ، مشچ 

.تسا هدوب  مهار  هقردب  رایسب  هچ  تهاگن ،

...يداد مزاورپ  یگدنز ، ياوه  رد  تدوخ ، ياه  تسد  اب  يدنارورپ و  ارم 

.تسا هدوب  نم  هاگ  هیکت  هشیمه  تیاه  تسد 

.تسا اه  جنر  اه و  ضغب  زا  ولمم  تلد  هچرگا  يا ؛ هدرک  ظفح  میارب  هشیمه  ار  تدنخبل 

! يردام وت  رخآ 

نایلیلخ يدهم  / قشع ِدصاق 

(1)« ناراب رد  باتش ، اب  منز  یم  »

ناراب رد  بات ، چیپ و  مروخ  یم 

متسد یکشاک  بارهس ،»  » لثم

ناراب رد  بآ ،» ياپ  دسرب ..« 
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مناد یم  هک  ارم ، نک  اعد  وت ،

ناراب رد  باجتسم ، دوش  یم 

دراد وت  هاگن  ِنامسآ 

ناراب رد  باتهام ، هولج 

رون دوارت  یم  وت ، هاگن  زا 

ناراب رد  باهش ، ِصقر  لثم 

زور بش و  دَنُک  یم  قشع ، ِدصاق 

...ناراب رد  باطخ ، نم ، ِلد  هب 

دیشروخ وت ، ياه  مشچ  يا  هآ !

ناراب رد  باتب ، نم  ِلد  َرب 

نایلیلخ يدهم  / ایرد لثم 

مرادن شیاسآ  هک  مجوم  نآ  نم 

مرادغاد قیاقش ، غاب  نانچ 

! ردام تسا : نیا  نم ، ِفرح  ِمامت 

مراد تسود  ایرد ، ِدننام  ار ، وت 

یتمعن اتیزر  / ردام

مریپ ردام  تسد  هب  ار  ییاصع  منیب  یم  وچ 

مریگ یم  دنب  تمحز  هب  مغ  زا  دوخ  ياپ  يور  هب 

ار تبحم  دزیر  یم  هک  تتسد  شزرل  ناج  هب 

مریگرب شوغآ  ار  وت  یناوتان  ات  ایب 
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مه رب  دنز  یم  ار  ترداچ  شقن  داب ، تسد  وچ 

مریگلد حور  رب  دَروخ  یم  رداچ  ياه  لگ  ِنت 

ار اه  یکدوک  میسن  رطع  منک  یم  سفنت 

؟ مریصقت هاگ ، يریگب  ندرگ  دوش  یم  مزونه 

ایرد مور  یم  تتسد  ياه  گر  ِیبآ  دور  ز 

مریگ یم  مارآ  وت  تسد  نیچ  جاوما  رد  و 

نایلیلخ يدهم  / دنرادن ردام  ردام ،» زور   » هک نانآ  هب : یتسین  هک  الاح 

نم ِلد  وت -  یب  هزور -  دنچ 

هریگ یم  هنوهب  همه ش 

زاب هدش  اهنت  یکلفط ،

هریم یم  هراد  يراگنا 

يآ یم  مگ : یم  شِِهب  یچره 

هرادن رواب  ومافرح 

یکشاوی هِر  یم  شدوخ 

هراذ یم  لُگ  وت ، ِربق  وُر 

مدش اهنت  نم ، هک  الاح 

؟ مَِرب اجک  دیاب  هگید 

هنوشیرپ ملد  یتقو 

؟ مگب یک  هب  وماه ، هصغ 
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زونه نم  اما  یتفر ، وت 

دایز یلیخ  مراد  تِسود 

منیش یم  اتخرد  ِریز 

! دایب تاپ  يادص  دیاش 

وت هک  ییاتخرد  نومه 

نوش یتشاک  یم  اه  هچغاب  ُوت 

نوم هنوخ  يالُگ  نومه 

نوش یتشاد  یم  سود  یلیخ  هک 

وت ِنودب  اه  هراچیب 

نَنُک یم  قِه  قِه  هشیمه 

نرادن سود  ونم ، ِتسد 

نَنُک یم  قِد  نراد  وت ، یب 

وگب نوشب  ایب ، تِدوخ 

نایب نوریب  نیمز ، زا  هک 

مگ یمن  يزیچ  هگید  نم 

...ناوخ یم  ور  وت  طقف  انوا 

ام ِرانک  مزاب  ایب 

نَِرب اه  هصغ  هک  دیاش 

هرجنپ ِرانک  ایب 

...نزب ادص  ونَم  مزاب 
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مراد سود  یتسین ، هک  الاح 

مراذب نوبایب  هب  رس 

منوت یمن  هگید  راگنا 

! مراد هگن  وماه ، هیرگ 

یتمعن اتیزر  / هتسکش سکع 

نم ردام  دیپس  هایس و  سکع  هتسکش 

نم ربارب  رد  هدروخ  ات  هتشگ و  همین  ود 

وا ياه  مشچ  ینارگن  دش  هکت  ود 

نم ردام  هدومن  ربارب  ود  شنتسکش 

تفر وا  هدنخ  ِمین  شهگن ، دش  هدیرب 

نم رتفد  يور  هصغ  زا  یمنبش  هدیکچ 

شمشچ اب  هن  یلو  یمیدق  سکع  تسیرگ 

نم روابرید  نامشچ  هچیرد  زا  هک 

دوب ردام  هیبش  یسکع ؛ مدوخ  زا  متفرگ 

نم رگید  ِمین  هدیدنخ  وت ، ياج  هب  نآ  رد 

مدنابسچ سکع  هب  ار  مدوخ  ِسکع  ِمین  و 

! نم ردام  دابم ، هدنخ  ِلگ  یب  وت  خر 
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نز زور 

یتمعن اتیزر  / نادرمریش عورش  نز - 

فقس هک  نانچمه  دنک ؛ یم  انب  نز  مان  يراوتسا  رب  ار  دوخ  تمظع  مامت  رـشب ، و  هخاش ، زا  اه  هچنغ  دنا و  هدیمد  اه  هقاس  زا  اه  لگ 
هدـنلاب هطقن  دـنوش ؛ یم  زاغآ  نز  مان  هب  ینابغاب  زا  اه ، هصق  ِنادرم  ریـش  هک  تسا  نینچنیا  .دـنا  هدـش  انب  دـنمونت  ياـه  نوتـس  رب  اـه 

نادرم نیرت  گرزب  شدوـجو ، ياـه  هقرج  هک  تسا  يا  هـلق  ناشفـشتآ  زور  زورما ، .تـسا  همطاـف  شا ، هـلق  هـک  يا  هـنماد  تـقلخ ،
! نایمطاف داب ، كرابم  ناتزور  .دنک  یم  میدقت  نامز  هب  ار  هسامح 

لماک هداس  نانز 

رد ار  تفاطل  ییابیز و  مسجت  دیاشگ ، یم  ناهج  رب  مشچ  هک  يا  هطقن  زا  رـشب ، نز ! يا  دپت ، یم  وت  دوجو  یمرگ  زا  شنیرفآ ، بلق 
.يراگدرورپ تینامحر  هدنیامن  هک  وت  رد  دبای ؛ یم  وت 

.دنَاوت فیرعت  نارادمچرپ  مالسلااهیلع ، هجیدخ  مالسلااهیلع و  ارهز  مالسلااهیلع ، بنیز  هیمس ، میرم ، هیسآ ،

! دنزیر یم  اتسور  ِناج  ماشم  رد  ار ، یگدنز  نان  يوب  رونت /  ِیمرگ  اب  هک  رود  ياه  هوک  يوس  نآ  ِسانشان  ياهردام  رب  مالس 

ياکنخ تیرـشب ، رادبت  نیلاب  رب  لیطعت ، چیه  یب  هک  نز  هظحل  هظحل  رب  مالـس  روآ و  نان  ِنانز  بیرغ  هدیدان و  ياه  کشا  رب  مالس 
! دنک یم  راثن  ار  شیوخ  هناردام  يرادیب 

دیهش ناردام  اب 

يزوریپ حتف و  نیریش  معط  یسک  هچ  وت ، ربص  دوبن  رگا  هک  نطو ، دیهش  نادنزرف  اب  تنیرخآ  یظفاحادخ  دنام ، یم  نامدای  نز ! يا 
؟ دیشخب یم  نطو  كاخ  هب  ار 
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.تسا خیرات  ياه  هصق  ناناولهپ  نتشذگ  دوخ  زا  هزاجا  وت ، تقاط 

ات دورس ، میهاوخ  ار  وت  نشور  ِرعش  دنب  دنب  زورما ، تسا و  هدوب  ینز  یباتفآ  روضح  تکرب  زا  هدیشخرد ، يدرم  اجره  هکنآ  هن  رگم 
.مینیشنب هراظن  هب  ار  تدوجو  نارک  یب  يایرد  زا  يا  هرطق 

.دنروآ یم  نابز  رب  ار  وت  مان  شیوخ ، یبآ  مطالت  رد  اه  جوم  زورما ،

تفه راورجاه ، وت  .دوش  یم  بوکـالط  میرم ، تمـصع  اـب  هک  یتسه  ینیگن  وت  .دـشورف  یمن  یهاـگن  ره  دابدـنت  هب  ار  وت  نم ، نید 
.ینک یم  باریس  یگدنز ، هورم  افص و  نایم  ار  شطع  لیعامسا  هبترم ،

هاتوک ياه  مایپ 

ياه هشیر  نویدـم  ملاس ، هویم  هک  ارچ  تسا ؛ هعماج  نآ  نانز  تسرد  درکلمع  هناـشن  هعماـج ، کـی  نادرم  يزوریپ  يزارفارـس و  - 
.تسا دوخ  هدنلاب  ادیپان و 

: هک دننک  یم  هراشا  نید  ياه  تشگنا  هک  اجنآ  تساه  هلق  رب  وت  فافع  مچرپ  هاگیاج  هک  نک  ریخست  ار  تشهب  - 

شیوخ ِفک  زا  ناهَِرب  ار  اه  هنماد  ِنماد 

دناوخ یم  ار  وت  رود  زا  ًامئاد  رفن  کی 

تسوت هتسیاش  همه  تباجن ، كاپ  ِرَهُگ 

دناوخ یم  ادخ  هک  ار  نز  هروس  نک  شوگ 

هداز حیبذ  هرطاف  / تفای تزع  نز ، و  ... 

يارب دوب  تمحر  هک  یلوسر  داتـسرف ؛ ار  شا  ینامـسآ  لوسر  نیرخآ  دمرـس ، رهم  تافارخ ، ناما  یب  نالوج  رفک و  ِدادیب  رـصع  رد 
.وا هراومه  هغدغد  رشب ، ِلسن  تداعس  نایملاع و 

نانز رکیپ  رب  یتسپ ، تراقح و  هنایزات  هک  يا  هنامز  رد  دـندرک و  یم  روگ  رد  هدـنز  ار  دوخ  نارتخد  هک  یتما  نایم  رد  دـش  ثوعبم 
ریبدت ِثیدح  اب  درک ؛ یم  یعادت  ار  مالسلااهیلع  میرم  ناماد  یکاپ  هک  نز  ِتمـصع  تراهط و  ِمایپ  اب  دمآ ؛ ادخ  ربمایپ  .دنتخاون  یم 

.دبای یم  هانپ  شناماد  رد  یسوم  هک  نوعرف  رفک  ِخاک  رد  مالسلااهیلع ، هیسآ  ییاسراپ  و 

هجیدـخ نوچ  يرـسمه  اـت  دـشاب ؛ مالـسا  دیهـش  نیلوا  مالـسلااهیلع  هیمـس  ادـخ ، نید  نشور  باـتفآ  هاـنپ  رد  اـت  دـمآ  قشع  لوسر 
زیخرپ لحاس  ات  شا ، یگرزب  تواخس و  يایرد  دشاب و  نینمؤملا  ما  مالسلااهیلع ،
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يوب لسن ، هب  لسن  وا ، رثوک  ناما  یب  ِشـشوج  زا  هک  دـیامنب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  يا  هنومن  يوناـب  اـت  دوش ؛ ریزارـس  مالـسا 
.دچیپب ملاع  رد  نامیا  ِبیس 

تیلهاج مه  زونه  ... 

.دوش یم  یتاغیلبت  ِياـه  تکرـش  یبلط  تصرف  هبعلم  نز ، فیطل  دوجو  هک  تسا  نیون  تیلهاـج  رـصع  دـیدج ، رـصع  کـنیا ، و  ... 
.دنریگ یم  فده  ار  نز  ِینمادکاپ  تفع و  هناگیب ، مومسم  ياهریت  اه ، تلم  لیصا  گنهرف  هب  شروی  يارب  هک  تسا  يا  هرود 

.دننک یم  هدولآ  ِياه  سوه  روگ  رد  هزره ، ياه  هاگن  ِنیرتیو  رد  ار  نارتخد  هک  تسا  هدیسر  ارف  يا  هنامز 

ینمادـکاپ و يالاو  تلاسر  دـلاب و  یم  نیمز  نارجاـه  كاـپ  ناـماد  رد  تیرـشب ، ِهاـنگ  یب  لیعامـسا  تیناـسنا ، توهرب  رد  کـنیا ،
دایرف ناشتراهط ، ییاسراپ و  هواجک  رب  ار  نامیااب  نز  راقو  تمظع و  هباطخ  هک  تسا ، يا  هنوگ  بنیز  ياه  ناـج  شود  رب  تباـجن ،

.دننز یم 

ص:87

هرامش 98 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  دلوت 

يرهاط دومحمدیس  / ادخ حور 

یم شرتسگ  دوجو ، نامد  هدـیپس  رد  ییادـخ  نادرم  عولط  اـب  دـیما ، مجح  .رون  شیاز  تسا و  راـهب  شیور  گرزب ، نادرم  زورداز 
.دنک یم  ادیپ  انعم  شیوخ ، دوجو  يارب  یتسه  دبای و 

یمرد ون  یحرط  دـناوخ ، یمارف  رون  ینامهم  هب  ار  نایمدآ  هک  ددـنویپ  یم  ناـینیمز  عمج  هب  یکدوک  يزور  تسناد ، یم  هچ  یـسک 
؟ دنکارپ یم  ناهج ، ياضف  رد  ار  ادخ  شوخ  رطع  دنکفا و 

هَّنِا   ِ هّللا ِحوَر  نِم  اوُسَأیَتالَو  : » هک دنک  هفیرـش  هیآ  نیا  شون  هعرج  ار  شناگدـنب  شدوجو ، اب  هک  دوب  هدومرف  رّدـقم  دـنوادخ  ییوگ 
رگم دـنوش  یمن  دـیماان  ادـخ  حور  زا  هک  یتسرد  هب  دـیوشن ، دـیماان  دـنوادخ  حور  زا  و  نوِرفاْکلا ؛ ُموَقلا  ـَِّالا    ِ هّللا ِحوَر  نِم  ُسَأـْیَیال 
دنلب خاـک  اـت  دـمآ ، .هفوکـش  زا  رپ  یناتـسد  اـب  دـمآ و  راـهب  هدژم  اـب  هک  يدرم  دوـب ؛ نـیمز  يور  رب  ادـخ ، حور   (1) .نارفاک هورگ 

ره یناریا و  ره  ماـب  تشپ  رب  ار  سفن  تزع  مچرپ  دزاـسب و  ناـیناهج  لـباقم  رد  ار  تعاـنق  دـنلب  تراـمع  دـهن و  اـنب  ار  يرواـبدوخ 
! داب یمارگ  شمدقم  .دزارفارب  یناملسم 

نشور ییادرف  دیون  اب  هارمه 

.دهد یم  نشور  ییادرف  دیون  هک  یتلاسر  اب  و  دیناوت » یم  امش   » راعش اب  ازف ؛ ناج  شخب و  حور  یمالک  ناینرپ  اب  دمآ ؛ هّللا  حور 

ار وا  ثحب ، سرد و  اوقت و  تذل  درکن و  ربخ  یب  شنیمزرـس ، نامدرم  درد  جنر و  زا  ینیـشن ، هشوگ  هبذاجرپ  شمارآ  ار  هّللا » حور  »
.تخاسن هناگیب  ریوزت ، روز و  رز و  اب  هزرابم  زا 

دنـشاب و هتـشاد  یتحار  باوخ  اه ، ناسنا  ات  دروآ  بات  ار  يرادیب  جنر  دـنرب و  رـس  هب  شمارآ  رد  نارگید  ات  تفرگ  تخـس  دوخ  رب 
.دناشنب ورف  ار  نامدرم  رسدرد  ات  دیشک  اهرسدرد 
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دیشک رسدرد  یسب  هروک  نایم  رد  لُگ 

دش بالگ  ام  رسدرد  عفد  رهب  ات 

.دنزان یم  وا  هب  ناینامسآ  دنلاب و  یم  وا  هب  رادتقا ، ياه  ماگ 

! هّللا حور  رب  مالس 

دسر یم  راگن  هک  نیه  ار ، هار  دینز  بآ 

دسر یم  راهب  يوب  ار  غاب  دیهد  هدژم 

.دهد یم  ام  هب  ار  نامد  هدیپس  دیون  دنیشن و  یم  تیمدآ  هقاس  رب  رون  زا  یمنبش  هاگ ، نآ  دنبای و  یم  دلوت  گرزب  ياه  ناسنا 

؛ دوب نیمخ  زا  رون  عولط  راـب ، نیا  .دوش  یم  هتخیر  يدـیماان  ياـه  گر  رد  رون ، دـنوش و  یم  باریـس  ینعم  َملاـع  هنـشت  ياـه  هژاو 
.دهد هیده  ناشنامسآ  هب  ار  اه  هراتس  نیرت  نشور  دنزب و  مقر  ار  تلم  کی  تشونرس  تسانب  هک  هّللا  حور  هاگداز 

! تسا نازورف  داهج ، مایق و  لعشم  هک  نامز  ره  ات  ناراگزور و  هشیمه  ات  وا ؛ رب  مالس 

نیدلاردب مظاکدمحم  / اه هرازه  همه  رد  يرطع 

.دنزیر یم  لگ  زورما ، ياه  هقیقد  نماد  رب  هتسد  هتسد  دالیم ، ِحبص  ِياه  هتشرف 

.دبات یم  خیرات  هدزخی  حور  رب  ربخ ، نیرت  مرگلد 

؛ تراشب گنـشق  هلالـس  زا  يدرم  هنیآ ؛ رابت  زا  هوک ؛ تبالـص  هب  تسا  هدمآ  يدرم  هک  دـنهد  یم  هدژم  مه  هب  نیمخ ،»  » ياه هچوک 
.رون ِقارشا  زا  زاتشیپ  يراوس  کت 

.ناهج رساترس  رد  دوش  یم  يراهب  یمان  دولوم ، نیا  تکرب  هب  نیمخ ،

.دوش یمن  تفای  يا  هرازه  چیه  رد  هک  تسا  يرطع  ینیمخ ، و 

.تسا هدنکفا  ساره  هب  ار  راکفا  بش  ناینوعرف  ینیمخ ، رون 

.دوش یم  هدینش  رتشیب  دیما ، يزوریپ و  حبص ، ریظن  یتاملک  زورما  زا 

.ینیمخ ياشگلد  مان  اب  رون ؛ زا  يراجفنا  تسا و  رگید  یبالقنا  زورما ،

.شخبرادتقا مان  نیا  زا  تسادیپ  تزع 
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تادوپ دازهب  !/ دوب زورید  نیمه  راگنا 

ار شدوخ  نامز ، .دوش  یم  وت  ینامـسآ  ياه  مشچ  تام  اه  هچوک  يزادنا ؛ یم  حیـسم  دای  هب  ار  مدرم  يرذگ ، یم  هک  هلحم  نیا  زا 
وت : » تفگ یم  یسک  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا  .نامز  دوش  یم  میظنت  وت  ياه  ماگ  يادص  اب  .دنک  یم  گنهامه  وت  تفر  دمآ و  اب 

«. يزادنا یم  حیسم  دای  هب  ار  ام  يرذگ ، یم  ام  هلحم  زا  تقو  ره 

.حیسم دشیدنا و  یم  نارامج  هب  وتاشول ، لفون  مه  زونه 

ادخ حلاصدبع 

دنکـشب و ار  اه  تب  هک  يدرم  دهد ؛ رییغت  ار  تاحفـص  حرط  دـنک و  ضوع  ار  اه  تبـسانم  هک  دـندوب  يدرم  هار  هب  مشچ  اه ، میوقت 
ندینـش شندـید و  قوش  هب  خـیرات ، هک  يدرم  تسادـخ ، حـلاصدبع  هک  يدرم  دزادـنارد ، ون  یحرط  ادـخ ، هب  لـکوت  اـب  دتـسیاب و 

كاپ اه  هچوک  نهذ  زا  ار  تیـصعم  ياپ  در  دمآ و  .دمآ  یم  دیاب  هک  يا  هظحل  تسرُد  دـمآ ؛ .درک  یم  يرپس  ار  راگزور  شمالک ،
.تشاک نامنهذ  هچغاب  رد  ار  ریهطت  ياه  هیآ  درک و 

.دراد همادا  تیدبا  ات  هک  دمآ  ییاه  مشچ  اب  .درک  يراهب  ار  ناتسمز  خلت  هرهچ  دش و  يراج  اه  هظحل  مامت  رد  دمآ و 

دش دنلبرس  داتسیا و  هک  يدرم 

.دایز هن  مک  هملک  کی  هن  یمالسا ؛ يروهمج  طقف 

.دوب هدرک  هدامآ  نایتوغاط  ياه  هزینرس  يارب  ار  دوخ  بلق  یتح  .متس  توغاط و  ربارب  رد  داتسیا 

.داتسیا یم  توغاط  تسشن ، یم  رگا  هک  دنیشنب  وا  تهبُا  زا  توغاط  ات  داتسیا ،

.دش دنلبرس  داد و  سپ  ار  شناحتما  ابیز  دوب و  هتخومآ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  ار  هلذلا » اّنِم  تاهیه  »

.تابثا ار  مالسا  درک و  یفن  ار  توغاط 
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يرصیقریم قداصدمحمدیس  / ادخ حور 

! یحور هچ  اما  دش ، هدیمد  یحور 

.درک دهاوخ  رادیب  یناتسمز  باوخ  زا  ار  نایناهج  هک  یحور 

.دنکش یم  ار  اه  ملظ  توکس 

.دنک یم  ناراب  هراتس  ار  بش  یهایس 

.دنز یم  قالش  ناشک  ندرگ  رس  رب  اه ، هقعاص  اب 

.دنک یم  دازآ  سفق  زا  ار  ناگدنرپ 

.دناشورخ یم  ار  اه  جوم 

.دنوش یم  انف  وا  رد  اه  هلال 

.دنوش یم  هدیمخ  شربارب  رد  اهورَس 

.دنک یم  راهب  ار  اه  لصف  همه 

.دهد یم  هیده  مدرم  هب  ار  ادخ  و 

.هّللا حور  ...دش  هدیمد  یحور  يرآ !

(1) «. نامز دبلاک  رد  دوب  ادخ  حور  ینیمخ  »
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ملق زور 

یتاجنروپ یفطصم  / یکین رادیب  هعلق  ملق ؛

بوبحم ِقاتشم  ره  ناج  رب  ار  ییانشور  تمکح و  روطس  دیآ ، یم  شبنج  هب  یهلا  یمزع  رد  یتقو  هک  تساه  یکین  رادیب  هعلق  ملق ،
.دنک یم  کح  هدشمگ ،

دنویپ قلاخ ، حور  اب  ملق  .دنا  هتفرگ  مارآ  گنراگنر ، ثداوح  فدـص  رد  ییاهدـیراورم ، ناس  هب  هک  تساه  ییابیز  رگراکـش  ملق ،
«. دنراگن یم  هچنآ  ملق و  هب  مسق   » هک تسا  هدز  مقر  ار  راگدرورپ  دنگوس  هک  تسا  نینچ  دراد و  هنادواج 

ياه کلِک  زا  هک  تسا  یثاریم  تسا ، هدـنام  یقاب  یتیگ  هفیحـص  رب  شناد ، تناید و  نارترب  زا  نارهوگ ، ـالاو  ناـج  رد  هک  زیچ  ره 
.تسا هدییور  رورپ  هژاو 

ملق نأش 

هماخ ِرثا  زا  هرابره ، ندیـشکرب  نیا  هراومه ، غولب  نیا  .دندرگ  یم  لاسگرزب  دنلاب و  یم  ناکدوک ، دنوش و  یم  كدوک  نالاسدرخ ،
نیریـش يدعـس  لوق  هب  هک  اه  نامه  دـننک ؛ یم  تباتک  اه  لد  هتـشونان  حطـس  رب  ار  ینارون  طوطخ  هک  تسا  یناگدنـسیون  دـنمرنه 

«. دننیشن ردص  رب  دننیب و  ردق  دنور  هک  اجره  : » نخس

هک تسامالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بتکم  راـبت  زا  یتسار ، هب  تقیقح و  هب  دـنز ، یم  ملق  هک  نآ  تسا و  يرگ  یبرم  نأـش  ملق ، نأـش 
.دندرک یم  مخ  رَس  اهرتفد  رب  شا ، یبآزبس  يادص  ِگنز  هب  شوگ  نز ، ملق  رازه  اه  هد  دوب و  تفرعم  ياوشیپ 

بان ياه  هدنسیون 

زا .يزاون  حور  يرتسگرهم و  هارهاش  زا  اه ، ییاتس  ناسنا  اه و  یگرزب  نادناخ  زا  دننادناخ ؛ کی  زا  همه  نتشون ، نادیم  نارگایمیک 
.ینیسح نسحدیس  يرهپس و  بارهس  جیشوی و  امین  ات  هتفرگ  یماظن  انالوم و  ظفاح و 
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ياب زا  دنیاشگ و  یمن  ار  اهرطس  قشع ، هب  زج  اریز  تسا ؛ هدش  تبث  ناشماود  یتسه ، هدیرج  رب  هک  دنیاه  نامه  بان ، ياه  هدنسیون 
.دننار یم  یگناگی  یکاپ و  زا  همه  نخس ، نایاپ ، هطقن  ات  هّللا  مسب 

هدنیآ ياه  لسن  همه  هب  ار  تفرشیپ  يروآ و  نف  دهد و  یم  قوس  يزوریپ  ياه  هزاورد  تمس  هب  ار  تلم  کی  تزع  ياه  هبارا  ملق ،
.دهد یم  ناغمرا 

! ارُس ْبش  ياه  ملق  هب  نیرفن 

شقن هاـنگ ، یب  ياهذـغاک  رب  دنناتـس و  یم  رهوج  ناـنوبز ، بیج  تسد و  زا  .رودزم  دـنوش و  یم  ارگ  هناـگیب  اـه ، ملق  مه  یهاـگ 
زا شیب  دـنجاتحم و  فورعم  هب  رما  هب  قـیوشت ، زا  شیب  اـه ، ملق  نیا  .ینمـشد  باـتفآ  دـننک و  یم  ییارُـس  بـش  .دـننز  یم  یهاـیس 

راگنرنه ِکلِک  ِجرا  تمرح و  .دنزیرن  ناعلبایند  ناراد و  هیامرس  بایسآ  هب  بآ  دنزرون و  یتسس  نتشون ، راک  رد  ات  دنپ ! هب  شیاتس ،
.دننزن مد  ییارگانعم ، یتسود و  ناسنا  يدازآ و  لالقتسا و  زا  زج  هک  دنراپسب  دای  هب  دننکشن و  ار 

نتسناد رادساپ  زا  يرادساپ  زور 

هب ار  اهرس  هچ  هک  تسا  ینتورف  ریز و  هبرـس  دوجوم  زا  یـسانشردق  زور  ملق ؛ تسا ؛ نتـسناد  ِيدبا  ِرادساپ  زا  يرادساپ  زور  زورما ،
! هدیچ اه  نامسآ  زارف  زا  هک  اه  هراتس  هچ  و  هدیناسر ، تعفر  داکچ 

هیناث ره  نآ و  ره  اـه ، هژاو  هرطق -  ِنشور  رّرکم و  شزیر  زا  تریـس ، کـین  ناـنزملق  ِرکـش  هب  اـت  میریگ  یم  نشج  ملق  يارب  زورما ،
.میشاب رترادروخرب 

یتمعن اتیزر  / ملق مان  هب  مسق 

اوقت ِرس  زا  یتقو  ملق ، مان  هب  مسق 

دناوخ یم  شوگ  هب  انعم  ملاع  ثیدح 

تسادخ ِنابدرن  دننام  وت ، تسد  هب  ملق 

میراپسب قشع  هب  ار  دوخ  رهوج  هک  ایب 
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تس هدروخ  مسق  ملق  رب  ادخ  هک  نونک  ایب 

میرادرب هنامز  ِشود  راب ز  هرابود 

زورما یلو  دش ؛ هنهک  وت  نم و  ِلسلسم 

میراد اه  گنشف  نتشون ، لصف  يارب 

بنیز لد  تبحص  ِسنج ، زا  یگنشف 

میراشرس نیسح  ِتاملک  زا  وت  نم و 

درک یط  ار  هار  هنوگ  نیا  دوش  یم  ردقچ 

.میرادافو مروخ ، یم  ملق  مان  هب  مسق 

! دوبن ملق  رگا 

، ناگتـشرف دنتـشون و  تقیقح  زا  دندروآ و  ورف  میلـست ، ياهذـغاک  دـیپس  هاگ  هدجـس  رب  ار  دوخ  تدارا  ِرـس  هک  ییاه  ملق  رب  مالس 
! دندز هسوب  دیهش ، نوخ  زا  رتارف  ار  اهنآ  هدارا  ِشخرچ 

ار نامیا  عیسو  مجح  دنک ، یم  وروریز  ار  اه  بلق  سیون ، شوخ  ياه  تسد  نازابرس  ِینکش  فص  هب  هلمج ، کی  بالقنا  هک  اجنآ 
.میا هتسشن  هراظن  هب  اهراب 

يال هبال  ار  ریـسم  ِناقـشاع  ِلد  ِيرارق  یب  ات  تفرگ  یم  تروص  رارق  مادـک  ِرـس  رب  نیمَز ، اب  الاب ، َملاع  ییانـشآ  ِزاغآ  ملق ، دوبن  رگا 
؟ مینک اشامت  نید  ِباتک 

.دنک یم  ریثکت  ار  ادخ  مان  هک  يرهوج  رب  منز  یم  هسوب 

ملق رون 

تـسا يرون  داوس ، هک  مناد  یمن  وگن  .تسا  هتـساخرب  ملق  تسادـق  زا  دـیوگ ، یم  وـت  يادـخ  ار  هچنآ  هک  ناوـخب ، دـمحم ! ناوـخب 
اهنت تسا و  هدیـسرن  نآ  يانـشور  هب  یهایـس  هتخت  چیه  ياپ  هک  يرون  دنـشخب ؛ یم  قشع  هناخبتکم  نادرگاش  هب  هک  هدـشن  فیرعت 

.تسا هدناماو  لوا ، ياه  سالک  يابفلا  رد  فیعض ، ِناسنا  هنرگو ، دنک ؛ ریسفت  ینیب ، یم  ار  هچنآ  دناوت  یم  هک  تسوت  هاگن  ِهوکش 
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؟ دنیشن ذغاک  رب  مَرَجال  دیآ ، یمرب  لد  زا  هچنآ  ات  دهد  دنویپ  ملق  تمرح  هب  ار  ام  بلق  هک  يرون  تساجک 

.ما هدناماو  شیوخ ، نتشون  يادتبا  رد  وت ، روضح  یب  هک  قح  لازیال  ِرون  يا  باتب 

ملق تسادق 

دوخ تسادق  ات  دوش ، یم  شوپ  نفک  ذغاک ، دیپس  هفیحص  رد  دتلغ و  یم  دوخ  ِنوخ  هب  تقیقح ، مخز  زا  هک  تسا  یتشگنارس  ملق ،
.دنک انعم  ار 

زا ار  ناـج  ِيزوـس  شتآ  هثداـح  ِدود  ناوـت  یم  دوز  هچ  دراد و  اـه  هتفگاـن  نوزحم  بـلق  رد  هـشیر  نآ ، ياـهتنا  هـک  یناتـشگنارس 
هـصالخ يزاوم  ياه  طخ  اب  يا  هچرتفد  ِییاهنت  رد  وت  یتسه  مامت  یتقو  درک ؛ مامـشتسا  هتخوس ، ناج  ياه  هیوگلد  ياه  تسدرود 

.تسوت نم و  ياه  لد  هیبش  طوطخ ، نیا  .دوش  یم 

.دناسرب مه  هب  ار  اه  هدیسران  دوخ ، ِماگنه  هب  ِشخرچ  اب  دناوت  یم  هک  تسا  ملق  اهنت 

سیونریز

.دوب ملق  درک ، هدجس  تشاذگ و  نآرق  تایآ  رب  یناشیپ  هک  يدوجوم  نیلوا  - 

.دنیرفایب انعم  ات  دنک ، یم  مامت  ار  دوخ  هک  تسا  يدیهش  نیلوا  ِنوخ  ِتارطق  بّکرم ، - 

.یهد یم  راشتنا  یسیون و  یم  ار  تقیقح  زا  ییاویش  مالک  هک  هاگ  نآ  ینک ؛ ضرالا  ّیط  ملق ، اب  یناوت  یم  - 

.دوش یم  در  دنز و  یم  طخ  ندش ، زاربا  زا  شیپ  ار  نهذ  ياهاطخ  ملق ، ِششخب  اما  تسا ؛ هدننک  اوسر  نابز ، - 

.درک باسح  تیاهن  یب  ناوت  یم  یتسود ، يارب  يا ، هدنشخب  نینچ  يور  - 

يدمحم سابع  / دنریگ یم  ناج  وت  زا  تاملک ،

هب اه و  یگدازآ  همه  يوب  هب  اه ، يدازآ  مامت  گنر  هب  تشون ؛ یهاوخ  ار  اـه  هظحل  نیرت  یبآ  مناـکچب ، وت  رد  رگا  ار  اـهایرد  بآ 
.نادرمدازآ همه  رطع 

.یشخب یم  يدازآ  تئرج  تاملک ، هب  هک  ییوت  .دناوت  هدنب  تاملک ، .ار  قشع  مسیون و  یم  ار  یگدنز  وت ، اب 

.یهد یم  اه  هدنرپ  هب  وت  ار  زاورپ  سح 

.دریگ یم  نامیا  وت  زا  تقیقح  هک  نانچ  دنریگ ؛ یم  ناج  وت  زا  تاملک ،

.تسا میقتسم  طارص ، یسیونب ، شوخ  وت  رگا  .يدلب  هار  وت ،
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! ملق هب  مسق 

«. ...ملقلاو ن  : » نینچ دروخ  یم  مسق  وت  هب  دنوادخ ، وت ! یگداتسیا  هب  مسق  وت ؛ یگدازآ  هب  مسق  وت ؛ هوکش  هب  مسق  وت ؛ هب  مسق 

دنلبرس نادیهش  نوچ  يا  هتـشارفا  دق  هک  وت  رب  مالـس  تسا ! مالـسلا ، مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  هار  همادا  هک  وت  سدقم  هار  رب  دورد  و 
! تملظ ربارب  رد 

! تسا تقیقح  نادیهش  نوخ  زا  ترهوج ، هک  وت  رب  مالس 

.شا یسیون  یم  يدبا ، ینامیا  اب  وت  هک  یتلادع  رب  مالس 

وت ياپ  هباپ 

.دز مدق  ناوت  یم  هغالبلا ، جهن  هداتفا  رود  ياه  هچوک  رد  وت ، اب 

.دوشگ لاب  هیداجس  هفیحص  نامسآ  رد  ناوت  یم  وت ، اب 

.تشون ار  ادخ  ناوت  یم  وت ، اب 

هنوگ نامه  يا ، هتـشون  ار  قشع  هک  هنوگ  نامه  یـسیون ؛ یم  وت  ار  تشهب  .ار  نامـسآ  هچره  ار ، ایرد  هچره  تشون  ناوت  یم  وت ، اب 
.ار ردام  هک 

.وت یگنادواج  زبس  هشیمه  لصف  اه ، تخرد  دناوت و  ییاهر  يادص  اهدور ،

.دوب دهاوخ  جوا  رد  هشیمه  ما  یگدنرپ  مسرب ، اه  نامسآ  هب  وت  میقتسم  طارص  اب  رگا 

! سیونب ارم 

.منک یم  قشع  قشم  وت ، اب 

.منک یم  رورغ  ساسحا  مریگ ، یم  تسد  رد  هک  ار  وت 

.يا هتشاذگ  راگدای  وت  ار  خیرات  تشون  یناشیپ 

.تسوت نویدم  خیرات ،

وت تسد  رد  تسد  تاملک ، .دریگ  یم  ندوب  تقیقح  يراگن ، یم  وت  ار  هچره  .يا  هتـشاد  هگن  هدنز  خیرات ، تمدق  هب  ار  خـیرات  وت ،
.دهاوخ یم  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  سیونب ؛ ارم  ربب ؛ جوا  هب  ارم  نک ؛ هنادواج  ارم  نک ؛ ییادخ  ارم  .دنسرب  یگنادواج  هب  ات  دنیآ  یم 
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.موش هدنرپ  هک  مسیونب  ینک ؛ مقـشاع  هک  مسیونب  سیونب ! ون  زا  ارم  ما ! یـسیونب  ات  دنا ، هدـش  هملک  رـسارس  میاه ؛ تسد  هک  سیونب 
...مسیونب
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هدازرکاذ نیسحدیس  !/ ملق تمیاتس ، یم 

، تسد بلق و  رکف و  ریـسم  ِسدـقم  ِياـهتنم  لد ، هیاریپ  یب  ياـه  هتفهن  هتـسیاش  ِراد  ثاریم  يرگ ، نشور  ِنشور  ياـه  هـیآ  ِموـسقَم 
ِدایرف همهاو  یب  نامز ، هدیـسوپ  نوتم  داـقن  هیاریپ  یب  قاروا ، دـیپس  هحفـص  نارنخـس  هیـشاح  یب  یّلجت ، ياـه  هئـشن  ِراوتـسا  ِرادـساپ 

.تمیاتس یم  ملَق ؛ رادزار ، يوگ  هصق  ْلاسنهک  هدینشن ، ياهدنپ  هدوشگن و  ياه  هدقع  ِسپاولد  ضارتعا ،

دنا نویدم  ملق  هب  همه 

.نکم ادج  شیوخ  زا  مد  کی  ار  يرگ  نشور  غارچ  ورب و  شوماخ ، ایوگ و  نامز ، قاروا  دادتما  رد 

! سارهن يدایرف  چیه  زا  باتشب و  راد ، ِجورع  يوس  هب  راوروصنم ، نایوگ و  قحلاانا » »

! ناباتب نامسآ  فقس  رب  ریگب و  شود  رب  ار  تسدقم  ِتلاسر 

! يا هدمآ  هچ  يارب  هک  نکم  شومارف 

نویدم وت  هب  ناسنا ، ملاع و  فراع ، رعاش ، میکح ، .دنا  نویدم  وت  هب  زاورپ ، یلجت و  قارـشا ، رون ، تمکح ، .تسا  نویدم  وت  هب  ایند 
.نیتسار ِنالوسر  ِنشور  ثاریم  ملق ؛ تسا ،

! ینیشنب ملظ  اب  دنکن 

.هرگ ییاشگ و  یم  زار  یناسر ، یم  لد  هب  لد  یهد ، یم  ربخ  اه  هدیدن  زا  ییوگ و  یم  اه  هتفگن  زا  .تمحر  ریخ  ِیناب  يا  هدش  وت 

تـسد ریـسا  رادقم ، یب  یـسانشن و  ار  دوخ  ردـق  دـنکن  ینزب ! اه  هدـیدان  هب  نماد  ینک و  شومارف  ار  شیوخ  نیتم  ِتلاسر  دـنکن  اما 
! يوش ناسکان 

هچنآ يراگنب  دنکن  يوش ! هارمه  مخز  اب  ینیشنب و  ملظ  اب  دنکن  يوش ! قامچ  يوش ، غیت  دنکن 
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...دنکن ینک ! طوبه  یچوپ  يارچ  نوچ و  یب  یکیرات  هب  تمکح ، قاروا  يدیپس  زا  دنکن  درادن ! یلصاح  هآ ، زج  هک  ار 

یجیهم هبادوس  !/ ملق رب  مالس 

! تسا هدرک  ادص  شیاه  هیآ  رد  ار  وت  هک  راگدرورپ  دنگوس  رب  مالس 

، وت باکر  رد  ات  داد  تراـشب  ناـیکاخ  هب  درک و  سیدـقت  ار  وت  راـگدرورپ ، تسا ! هنادواـج  تماـن  ادـخ ، نآرق  رد  هک  وت  رب  مـالس 
.دننک تبث  ملاع  هدیرج  رب  ار  تقیقح  یمامت 

؛ یسیونب ییارسب ، ات  دیرفآ  ار  وت  .دوش  يراج  اه  هحفـص  رب  ینیمز  ینامـسآ و  تاملک  نوخ  وت ، يولگ  زا  هک  دیرفآ  هنوگ  نآ  ار  وت 
.ینک دایرف  ار  شنیرفآ  تفگش  ياهزار  ات 

...دوبن ملق  رگا 

زاربا یب  رهُم و  هب  رس  اه  هژاو  .دندوب  هدنام  روک  توس و  یگتفگان ، يداو  رد  تاملک ، و  ...دوب ... » هملک  اهنت  ...دوبن  چیه  زاغآ  رد  »
.دروآ نابز  رب  ار  اه  فرح  اهادص و  ات  دوبن  نوذأم  يا  هرجنح  چیه  .دندش  یم  يرپس 

.تشادن لد  رد  ار  یسدق  ياه  هژاو  ِنتسناد  ِداوس  یناهد  چیه 

ات توکـس  دنتـسناد ، یمن  ار  وت  ناـیکاخ  يدوب و  هدرکن  طوبه  كاـخ  رب  اـتکی ، قلاـخ  ياـه  تسد  زا  رگا  وت  يدـمآ ، یمن  رگا  وت 
دـش یمن  لدب  یندناوخ  ییاپّدر  هب  یتیگ ، دبنگ  رد  يا  هملک  چیه  ییادص ، چیه  دنام و  یم  اه  هظحل  يامرفمکح  یگدـنز ، هشیمه 

.دیسر یمن  روهظ  هب  یندید ، یسابل  رد  تقیقح ، ینعم و  یئرمان  و 

اورپ یب  ریشمش 

نآ ینابز  ره  دیآ و  یمرد  صقر  هب  یـسک  ره  تسد  رد  هک  تسا  ییاورپ  یب  ریـشمش  تسادـخ ؛ هدرپ  یب  تقلخ  مامت  هراصع  ملق ،
.دوش یم  یندناوخ  وا  راذگهر  زا  دهاوخ ، یم  هک  هنوگ 

دناوخ نآرق  تسشن و  تخیر و  ورف  اهرتفد  اه و  قرو  نیبج  رب  راگدرورپ ، لازیال  ياه  هملک  رگا 
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ياه یتفگـش  ماـمت  رگا  دـییور ، اـه  مشچ  رد  دیـسر و  اـه  شوگ  هب  یتسه  هشوگ  هشوگ  رد  راـگدرورپ ، ماـن  رگا  دـش ، هنادواـج  و 
ماـمت رد  هک  تسا  ملق  زبس  هشیمه  هرجنح  نمی  هب  مینک ، یم  ریزارـس  ناـمیاه  لد  رد  میناوخ و  یم  هناقـشاع  هنارواـبان و  ار  تاـنئاک 

.دنیآ یم  مشچ  هب  یتسه ، هدنکارپ  قاروا  رد  شیاه  هناوج  دنز و  یم  هفوکش  اه ، لصف  اه و  هظحل 

وت نم و 

مامت مهد و  یم  دنگوس  ار  وت  میاه  کشا  هب  .مرشف  یم  هنیس  هب  ار  وت  .مسیون  یم  تدوخ  زا  وت  اب  نم  يا و  هتـسشن  نم  تسد  رد  وت 
.مراذگ یم  نایم  رد  وت  اب  ار  مراگزور  ياه  یگدیروش 

.يا هتشون  اج  همه  ارم ، يدبا  یلزا و  ياهدرد  ار ، مزیربل  ياه  هدنخ  اه و  ضغب  ارم ، ياه  سفن 

.دننک یمن  مخ  رمک  دنروآ و  یم  بات  ار  تشونرس  یب  ياه  هصغ  نم ، نیگنس  هشیمه  ياه  هناش  وت ، نُمی  هب 

یم هراظن  هب  یتسه ، ِرّرکم  ياه  هنیآ  رد  ار  دوخ  همادا  منک و  یم  ریثکت  اه  هژاو  اهرعش و  گرب  گرب  رد  ار  شیوخ  نم  وت ، نمی  هب 
.منیشن

.وگب راگزور  یلاها  هب  ارم  وت 

هـشیر اه ، هژاو  بالیـس  هک  سیونب  ارم  وت  .تسا  هدرک  اپ  هب  نیگمهـس  ياه  بادرگ  ملد  رد  راـگزور ، مطـالت  هک  نک  اـشفا  ارم  وت 
.درواین رد  هب  كاخ  زا  ار  ما  هتسخ  ياه 

يرهاط دومحمدیس  / ملق نیمه  اب 

.ادخ رطع  توارط  يوب  دهد ؛ یم  دیهش  نوخ  يوب  ملق ، رهوج 

.دیسر رون  همشچرس  هب  دیواک و  ار  توکلم  درک ، زاب  نیمز  هب  ار  ناینامسآ  ياپ  ناوت  یم  ملق ، اب 

.دهد دنویپ  انعم  اب  ار  هدام  نامسآ و  اب  ار  ناینیمز  دناوت  یم  ملق ،

.تخاس يراج  تقیقح  ياه  همشچ  خیرات ، ياه  یهایس  لد  زا  درک و  هزجعم  ملق ، ياصع  اب  ناوت  یم 

.دناشنیسرک هب  ار  قح  دیعلب و  ار  دنلطاب  لها  هک  نانآ  يوداج  نآ ، اب  درک و  ییاهدژا  ار  ملق  ناوت  یم 
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، ناگتشرف هحفاصم  ات  دریگ و  رارق  ادخ  ناتسد  رد  دناوت  یم  ملق ، يرای  هب  ناماه ، تسد  .درک  رادیب  دیشخب و  ناج  ملق ، اب  ناوت  یم 
.دهد جوا  ار  ام 

دیهش نوخ  ملاع و  ملق 

نایمدآ ياپ  شیپ  دوش و  یم  وحم  اه  یکیرات  دـشخرد ، یم  نوچ  دزیر و  یم  ورف  ینادان  راـصح  دزارفارب ، تماـق  ملق ، هک  هاـگ  نآ 
.دوش یم  نشور 

.درک ریبعت  ار  يزرورهم  شوخ  ياه  باوخ  ریثکت و  ار  یتسرپادخ  ياه  هیآ  ناوت ، یم  ملق ، اب 

.تسا هدنام  اج  ملق ، لها  ناوراک  زا  هک  دنک  یم  ساسحا  دروخ و  یم  هطبغ  دیهش  دسیون ، یم  هک  ملق 

مه اب  نادیهش ، نوخ  ناملاع و  بّکُرم  تمایق ، زور  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر  هچنانچ 

(1) «. دبای یم  يرترب  نادیهش  نوخ  رب  ناملاع ، بّکرم  دنوش و  یم  نزو 

«. َنوُرُطسَی ام  مَلَقلاو َو  ن  : » دیامرفب دنک و  هراشا  نامیاه  ملق  هب  نامراگدرورپ  میسیون ، یم  هک  هاگ  نآ  رگا  ناملاح ، هب  اشوخ 

يریدن هیقر  !/ ملق هب  دنگوس 

هب میاه  مشچ  الاح  .ما  هدـش  راتفرگ  فلتخم ، ياه  ساسحا  یقالت  رد  نم  تاـملک ! هوبنا  ناـیم  رد  ما  هدـش  راـتفرگ  ملق ، هب  دـنگوس 
ییاپدر دنزات و  یم  ذغاک  يدیفس  رب  هک  یناتسد  اب  دوش ؛ یم  زاب  وت  ناتسد  اب  دیاش  هک  يا  هرجنپ  دندرگ ؛ یم  انشآ  يا  هرجنپ  لابند 

.دنراذگ یم  اج  میارب  ار  اه  هلمج  زا 

.دوش یم  رپ  ینتفگن  ینتفگ و  ياه  فرح  مکارت  زا  ترتفد  يرذگ و  یم  ینیچ و  یم  مه  رانک  ار  اه  هژاو 

هب ار  مفارطا  یخلت  داتسرف و  مهاوخوت  ياه  تسد  یپ  ار  ما  ییاهنت  .درک  مهاوخ  هلی  ترتفد  رب  ار  ما  ینادرگرس  نم  دشاب ، تدای  اما 
.دناشک مهاوخ  تیاه  هتشون  رد  هدرک  بوسر  ساسحا  رضحم 

! ار دور  یلالز  ینک و  زکرمتم  تمالک  رد  ار  یبآ  نامسآ  دشاب ، تدای 
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هـشوگ تسا ، هتـسشن  ناشحور  يایاوز  رد  یمگردرـس  رابغ  هک  یلاح  رد  دـنیآ ، یم  شلاـبند  هب  هک  اـهنآ  يارب  وگب ، تساـسحا  هب 
.دشاب هتشاد  یمشچ 

ياه هشوگ  رد  ریگرد  ِنم  ات  دـناشنب ، تیاه  فرح  يال  هبال  رد  ار  ظفاح  هعرج  کی  ای  يدعـس  هکت  کی  هشیمه  وگب ، تساسحا  هب 
.مریگب مارآ  ترتفد ، جند 

لاح منک و  هزات  سفن  موادم ، ياه  ضغب  زا  سپ  ات  يراذـگب ، اج  نم  يارب  نایم ، رد  یکی  مک  تسد  ار  تیاه  هدـنخ  دـشاب ، تدای 
.مشخبب مایتلا  ار  ما  هتفرگ  رُگ  ياوهو 

.دشاب هتشاد  ارم  نوزفازور  نونج  ياوه  وگب ، تساسحا  هب 

نایبیبح هّللا  حور  / راگزومآ نیرت  نهک 

هرطاخ نیرت  یندـنام  دای  هب  وت ، دروآ ، یم  دای  هب  دوخ  هلاـس  رازه  دـنچ  هرطاـخ  رد  ار  يزیچ  رـشب ، هک  یتقو  زا  ملق !» ، » ماـنمگ زیزع 
يدوب ابیز  يرَپ  یهاگ  يدرک و  یم  کح  اه  گنـس  هنیـس  رب  ار  یخیم  طخ  ياه  تمالع  نینهآ ، تخـس و  یتئیه  رد  یهاـگ  .ییوا 

ییام و رانک  رد  رت ، هدیچیپ  رتابیز و  دـیاش  يرهاظ  رد  مه  زورما  .یتشاد  هناتـسم  عامـس  ملع ، ناراد  تسود  تسد  رد  لابکبـس ، هک 
ناتوسکشیپ و ات  نالاسدرخ ، نایم  رد  وت  .دننک  یم  میسرت  وت  اب  ذغاک ؛ هحفص  رب  ار  دوخ  لایخ  ریواصت  نیتسخن  یتح  ام  نالاسدرخ 

.يراد یگشیمه  يروضح  تفرعم ، ملع و  هصرع  نالاسنهک 

نیرت نهک  ناسنا ، رگم  .يوش  یمن  شومارف  زگره  وت  .دوب  یهاوخ  وا  هارمه  مه  وت  تسا ، یقاب  یکاخ  هرک  نیا  رب  رـشب  ات  مناد ، یم 
!؟ درک دهاوخ  شومارف  ار  دوخ  راگزومآ 

يریما نیسح  / ادخ مسق  نیرتروجهم 

.مرادیب بش  وت ، لثم  مه  نم  .یباوخدب  نم ، لثم  مه  وت  .ینک  یم  میادص  يرپ و  یم  باوخ  زا  اه  هناوید  لثم 

.شنتفگ زا  وت  مولظم و  هآ  ندینش  زا  نم  .شنتشون  زا  وت  رشب و  هدروخورف  ياه  مخز  ندید  زا  نم 

ییاهنت هب  یتلاوح  نک و  هلایپ  رد  ارتا  یگتسخ  زا  يا  هعرج  نادرگب ، ماج  یگتفشآ ! سلجم  یلاها  ياه  ینیـشن  بش  زارمه  ملق ! يا 
.نم مادم 

.میاهنت وت  یب  ادخ  هب  ادخ ! مسق  نیرتروجهم  يا  ملق ، يا 
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ندرپس ین  يالاب  هب  رس 

نادنز ياه  هلیم  تشپ  هک  ماگنهابش  دسر ؛ یمن  قشع  نیسح  ناوراک  شوگ  هب  هشیدنا  ملـسم  تبرغ  هفوک ، رد  هفوک  هک  ماگنهابش ،
.دهاوخ یم  درم  نادرم  ندز ، دایرف  تسا ، هناجرم  رسپ  دنب  رد  حور ، راتخم  نت ،

! درپس ین  يالاب  هب  رس  یتاجن ، هار  لابند  هب  دیاب  دیود ! رکب  راکفا  يالبرک  هب  دیاب 

.دیاب یم  يرگ  نشور  يالبرک  ار  ملع  تقیقح  تسا و  ییالبرک  ار  یتقیقح  ره 

! دنزادرپ یم  ملق  ریشمش  هب  ار  یگدنز  تاکز  هک  نخس  ناگ  هشیپردنلق  تقو  اذّبح 

اه هژاو  هارهاش  رد 

.تغالب هراب  رب  يا ، هتخات  نادیم  هب  .تمالم  ریشمش  شیپ  يا ، هدرک  نایرع  هنیس 

.يرظن يرذگ و  يرذگ ؛ یم  هشیدنا  قامعا  زا  ینک ، یم  رفس  اه  هژاو  هارهاش  رد  يا ؛ هدش  مالک  دوخ  تسا ، یتدم 

.تسا لیحر  حبص  یگلمج  ملاع ، هک  دنوش  رادیب  ناگتفخ ، ات  وگب  تمیزع ، ناج  هب  وش ، قالش 

نالوسر يادص  گنر  هب 

.تسا نالوسر  يادص  گنر  هب  تنتفگ ، دراد ، داهج  يافص  تنتخات ، رذگب ؛ نابایب  نیا  زا  زاتب ! هشیدنا ، ناگنهرس  هراب 

!« تمه : » راگنب نورتس  هوک  نآ  رب  قشع !» : » سیونب هدروخ  كرت  ریوک  نیا  رب 

!« دیما : » وگب شکرس  جوم  نآ  رب  جوجل ، يایرد  نآ  رب 

.تسا داهج  تنتفگ  هک  وگب  نخس  نیشنب ، اهوزرآ  تنطلس  هکیرا  رب  رذگب ، نامدرم  رواب  روشک  رب  ملق ! هشیدنا ، ناگنهرس  هراب 

رورسم بنیز  / ییاهنت مدمه 

مروبص گنس  يراذگ ، یم  متسد  رد  تسد  ییآ ؛ یم  دوش ؛ یم  قشع  زا  راشرـس  مدوجو  یتقو  دریگ ، یم  ملد  یتقو  منیگمغ ، یتقو 
.یشخب یم  مدیما  يوش ، یم 
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...يدوبن وت  رگا  هآ ! .ینک  یم  ممارآ  ینک ، یم  مکبس  .ینک  یم  شیالاپ  ار  محور  يزغل ، یم  يرتفد  دیفس  هنیس  رب  ییآ ؛ یم 

يدهاش وت 

تعاجـش و یگتـسراو و  دـهاش  نارعاش ، كاپ  تاساسحا  دـهاش  ناـفراع ، یهلا  قشع  دـهاش  ناـملاظ ، ملظ  دـهاش  هک  يدـهاش  وت 
.ناهنپ ياه  تقیقح  مامت  دهاش  نادیهش و  تقادص 

.يدهاش وت  يرآ !

«. نورُطسَی ام  ِمَلَقلا َو  ن َو  : » دیامرف یم  هک  هاگ  نآ  دروخ ؛ یم  دنگوس  تسدقت  هب  دنوادخ ، هک  هنوگ  نآ  یسدقم ؛ گرزب و  وت 

نیریش يا  هناهب 

تادوپ دازهب 

.مسیونب ار  وت  ات  دوب  هناهب  ملق ،

هّللا مسب  مسیونب : هک  متفرگ  داـی  مدیـسر و  میحرلا  میم »  » هب هّللا  مسب  ءاـب »  » زا اـت  دـندرب  اـپ  هباـپ  دـنتفرگ و  ارم  تسد  اـبفلا ، فورح 
.منزب فرح  وت  اب  مناوخب و  میحرلا و  نمحرلا 

.مراد تتسود  هک  دنسیون ؛ یم  هچنآ  ملق و  هب  مسق  .تخیر  مناهد  رد  ار  وت  مان  هک  دوب  نیریش  يا  هناهب  ملق ،

ملق نم  رای 

متـسناوت یمن  ار  هچنآ  مسیونب ، هک  درک  يراـی  ارم  ملق  مسیونب و  ار  وت  مدرک  یعـس  مدـش ، انـشآ  تسود و  تاـملک ، اـب  هک  یتقو  زا 
.مناوخب متسناوت  یمن  ار  هچنآ  مناوخب ، مسیونب و 

.نشور ار  مدوجو  حرط  درک و  ینامسآ  یبآ  ار  مکیرات  يایند  ملق ،

.مدش دلوتم  هرابود  مدوب ، هدرم  مدوخ  رد  هک  نم  و 

؛ دنسیون یم  مه  لثم  همه  اما  دنک ؛ یمقرف  مه  اب  اه  ملق  نابز  .دوش  یم  هتسکش  رتفد  نیگنـس  توکـس  دننز ، یم  فرح  اه  ملق  یتقو 
...و مغ  زا  یهاگ  يداش و  زا  یهاگ  نتم ؛ یهاگ  رعش و  یهاگ  یعقاو ؛ یهاگ  یلایخ و  یهاگ 
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.دراد قرف  مه  اب  ناشیاه  هغدغد  اه و  ملق  هاگن  اه ، ملق  تکرح  .دوش  یم  هتفگ  اه ، هتفگان  دنز ، یم  فرح  ملق  یتقو 

.دنراگن یم  هچ  دنسیون و  یم  هچ  هک  دننادب  نایاسرف  ملق  ملق و  نابحاص  رگا  تسا ؛ گرزب  ناشتلاسر  اه ، ملق 

نشور ياپدر 

رون وت ، هتسخ  مسج  زا  .یتسیا  یم  يوش ، یم  هتسخ  هک  اجره  .ینز  یم  دایرف  ار  تیاه  هروشلد  يود و  یم  رتفد  هداس  طوطخ  يور 
مه ناـیاپ  رگا  وـت  .ددرگ  یم  بآ  مارآ  مارآ  دوـش و  یم  لـح  رتـفد  دیفـس  نهذ  رد  هـظحل ، ره  زور و  ره  وـت  مـسج  یلو  دزیر ؛ یم 

دـصقم هب  وت  هار  زا  دوش  یم  تسا و  نشور  تهار  وت  .دومیپ  ار  هداج  ياهتنا  اـت  دوش  یم  تیاـپ  در  زا  يریگ ، -  یمن  هک  يریگب - 
.دیسر

يادرمیلع هیسنم  / شراگن یپ  زا  شرگِن 

یگداد لد  مرج  هب  ناگشیپ ، تلادع  نافراع و  ياه  لد  رگا  دنا ؛ سوبحم  اه  یگماکدوخ  دادبتـسا و  ياهریجنز  رد  اه ، تیرح  رگا 
همه نیا  رگا  دنراد و  هب  رس  نوکس ، دشر و  تلالض ، تیاده و  یتسه ، یتسین و  لباقت  رد  اهرس  رگا  دنزوس ؛ یم  تقیقح  قح و  هب 
ياه تشم  دـنروآ و  یمن  بات  اه  هنیـس  دـنرگن ، یم  اـه  هدـید  ار  اـه  يدـب  اـه و  یکین  لـباقت  اـه و  تیرح  سبح  اـه ، لد  شزوس 

.دنراگن یم  اه  ملق  نوچ  دنبوشآ ؛ یم  نیگمشخ 

رب بوشآ  جوم  جوم  هنیـس ، هنیـس  تبقاع : و  شرگن »  » هناد هناد  نآ ، ِیپ  زا  و  شراگن »  » قرو قرو  رطـس ، هب  رطـس  نونکات ، زاـغآ  زا 
.اه يرباربان 

خرس نوخ  هایس و  رهوج 

، گنـس مه  تداهـش ، خرـس  ياه  هرـشفا  اب  ملق  رتشین  هایـس  رهوج  دوش ، یم  اپ  هب  رَد  هدرپ  كاب و  یب  یملق  تماق  هب  یتمایق  راب ، ره 
.ددرگ یم  نآ  زا  رت  گنس  نارگ  هکلب 

ُدادِم : » هک دهد  یمادن  ملق  نأش  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  تیلهاج ؛ قرف  ِبوک  تشم  اه ، یکاپ  لوسر  هک  هاگ  نآ 
«. تسادهش نوخ  زا  رتدنمشزرا  نادنمشناد ، ملق  ءادهُّشلا ؛ ِءامِد  نِم  ُلَضفَا  ِءاملُْعلا 

.شراگن و  ملق »  » هب میروآ  یم  نامیا  و 
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باجح فشک  هیلع  داشرهوگ ، دجسم  نینوخ  مایق 

هراشا

هبنش جنپ 

ریت 1386  21

یناثلا 1428 يدامج   27

Jul.2007.12

عراز هبوبحم  / تسا نز  رون  باجح ،

.نامه قح ، تسا و  نمشد  نامه  نمشد ، .تسا  هدرک  قرف  اه  سابل 

تعیبط زا  شیوخ و  تاذ  زا  ار  هعماج  ات  دنشوک  یم  کنیا  دنا ، هتشاد  مورحم  تیاده ، نادناخ  زا  ار  مدرم  يراگزور ، هک  اه  نامه 
.یحو یشزرا  نییآ  مالسا و  زا  نآ ، یپ  رد  دریگب و  وا  زا  ار  نز  رون  دهاوخ  یم  راب  نیا  نمشد  .دننک  رود  دوخ ، یهلا 

! هدرپس لد  اه  هنتف  یحارط  هب  موهوم  هچ  هتشادنپ و  ثبع  هچ  یناخاضر ، یناطیش  ماظن  اما 

خرس ماجنارس  زبس ؛ رواب 

تسا يردکم  تسایس  ییادز ، مالـسا  .دهد  یم  یهاوگ  ار  یـسمش  يرجه  لاس 1314  میوقت ، تسا و  هاـمریت  زور  نیمود  تسیب و 
هّللا هیآ  نوچ  يربهر  مدرم و  دروخرب  اب  دـنچره  .تسا  هدروآ  ناغمرا  هب  ناملـسم  نز  يارب  ار  شـشوپ  قانتخا  تشحو و  طیحم  هک 

رامعتـسا سنج  زا  يرابغ  تفرگ ؛ رابغ  ار  ناریا  ياوه  ماجنارـس  اما  دـنام ، لطعم  ییادز  باجح  یناطیـش  حرط  لاس ، تشه  یقفاـب ،
.یگنهرف

ص:105

هرامش 98 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


هبور نیگنس ، ياه  پوت  تسا و  ریت  هاگرحس 22  .تسا  هدرک  رو  هلعش  ار  ناملسم  نانز  هصاخ  مدرم ، مشخ  لولهب ، خیش  ياهدایرف 
ناتسآ هب  هدنهانپ  مدرم  دننک !؟ توکس  مدرم  ات  دندنبب  پوت  هب  ار  بیرغ  یماما  رازم  هک  تسین  بیجع  ایآ  .داشرهوگ  دجـسم  يور 

.دسرب همه  شوگ  هب  ناش ، ینید  رواب  دایرف  ات  دنتلغ  یم  شیوخ  نوخ  رد  وهآ ، نماض 

، تیامح نیا  هب  ناریا  دـهد و  یم  تراشب  ار  شمارآ  مولظم ، ناریا  رـس  رب  نابیرغ ، ماما  فوئر  رگ و  شزاون  ناتـسد  وس ، نآ  اـما  ... 
.دراپس یم  لد 

هداز حیبذ  هرطاف  / تفع يارب  دایرف 

.داشرهوگ ِنشور  ِنامسآ  ات  دیاشگ ؛ یم  رپ  مالسلا ، هیلع  اضر  ناتسآ  ِدیپس  ِنارتوبک  لاب  رد  لاب  تیمح ، تفارش و  خرس  دایرف 

دیلپ ياه  لاگنچ  ِگنج  هب  سای ، هناموصعم  ِتمرح  هب  اهرداچ ، اهدقراچ و  دشوج و  یم  نامدرم  ياه  بلق  رد  ینیسح ، روش  راگنا 
! دنور یم  ناطیش 

.تسین گرم  بارطضا  زا  يا  هیاس  اه و  هلولگ  ریفص  زا  یساره  اه  لد  رد  رگید 

.دنراذگ یم  نامسآ  ِنما  میرح  رد  اپ  دنرذگ و  یم  ندنام  ینیمز  طوبه و  ِزرم  زا  اه  ماگ 

ایح یگشیمه  ِناشن  باجح ، ات  دننک ؛ راهظا  ار  اه  بلق  یلدمه  یگنرکی و  ات  دنوش ، یم  افوکـش  ضارتعا ، هچنغ  هب  اه ، تسد  هقاس 
.دورن جارات  هب  یجراخ ، نابابرا  یبلط  تعفنم  رازاب  رد  یلم ، ینید و  گنهرف  دنامب و  یناریا  نز  ینمادکاپ  و 

؟ هانگ نیمادک  هب 

.تسا یگدنام  بقع  اب  يواسم  باجح ، هک  دننک  کح  نامدرم  ِرادیب  نهذ  رد  ات  دندمآ  نادیم  هب  اه  لسلسم  اه و  پوت 

هناماوع تالیخت  زج  یموب  گنهرف  تیوه و  تساه ؛ تلم  یگدنام  سپ  دومج و  نآ ، تاغوس  هک  تسا  يا  هفارخ  بهذـم ، نید و 
! تسین

یمن هاتوک  دندش و  یمن  مخ  رمک  ات  برغ ، ندمت  هزاورد  ربارب  رد  هک  دش  یم  نیگنر  ینامدرم  نوخ  زا  دـیاب  داشرهوگ ، شرفگنس 
.دندمآ
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ياهرداچ ِتباجن  دنتساوخن  هک  دوب  نآ  دنز ، یم  رپرپ  داشرهوگ  ياه  هتسدلگ  يال  هبال  رد  زونه  ناش ، هلان  نویش و  هک  ینانز  ِهانگ 
.دننک ضوع  یبرغ  يراگنلو  یگنهرب و  گنهرف  اب  ار  ناشدیفس  ياهدنبور  تیموصعم  هایس و 

ياهالاک باعل  گنررپ و  يوهاـیه  یتقو  دوش ، یم  ادـها  هناـگیب  ندـمتم  ناـبابرا  مسر  هب  درم ، نز و  قوقح  ِيربارب  يدازآ و  یتقو 
اه تلم  اه و  تموکح  نویفا  ار  نید  یبرغ ، ریقح  يژولوئدـیا  یتقو  دوش ، یم  راوآ  یموس  ناهج  ياهروشک  رـس  رب  ناـش ، هدـنبیرف 
رب برـس  یغاد  اب  ار  ینایرع  روآ  مرـش  ِگنهرف  درک و  هیده  نامدرم  هب  هزین ، رـس  روز  هب  ار  یلاشوپ  ِيدازآ  دـیاب  دـنک ، یم  یفرعم 

.دناشن اه  تلم  رکیپ 

ام تلاسر 

.تسا زیربل  داشرهوگ  هدروخ  مخز  رکیپ  زا  هیوم ، نویش و  زونه 

.دیآ یم  شیپ  نامز  نالاد  رد  دچیپ و  یم  شیاه  ناتسبش  رد  هلولگ ، شارخناج  هلان  زونه 

ینامشچ دندید ؛ باجح  هدیرد  ياه  هدرپ  ِسپ  زا  ار  گنن  ياه  هلعش  هک  یناگدید  تسا ؛ دهاش  ِناگدید  نآ  دیواج  يارس  دهشم ،
دزات و یم  اه  تلم  ِتلاصا  گنهرف و  هب  هنـسرگ ، گرگ  نوچ  هک  یندمت  نامه  دادن ؛ ناش  بیرف  یبرغ ، ندـمت  نیغورد  هولج  هک 

.دریگ یم  ینابرق 

هداتـسیا و يرکیپ  اب  رکب ، سفن و  هزات  میوش ؛ یم  دلوتم  دـبا  ات  زین  ام  .دـنام  دـنهاوخ  هدـنز  دـبا  ات  دـهاش و  هشیمه  ات  اه ، مشچ  نآ 
مرُج هب  ار  نام  نانز  یگنادرم و  تریغ و  مرج  هب  ار  نام  نادرم  خـیرات ، هایـس  تاحفـص  رد  هچرگ  .بان  هدروخن و  تسد  یتارطاـخ 

گربلگ نامدرم و  نامه  يروالد  یگداتـسیا و  هب  میا ؛ هدـنز  ام  یلو  دـنا ، هدرپس  گرم  یـصاع  غیت  هب  هنامحر  یب  تباجن ، تفع و 
.دنورن نامدای  زا  یگدازآ ، مرج  هب  هتفر  خلسم  هب  ياه  ناج  رگا  تفُکش ؛ دنهاوخ  شیپ  زا  رت  باداش  رابره  نام ، تایح  ياه 

نیدلاردب مظاکدمحم  / دایرف لاس  ِهامریت 

.تشاد دیهاوخن  دیزی  زا  رتهب  یتبقاع  هاگ  چیه  هک  دیزاتب ؛ ام  ییاروشاع  دنلب  ياه  هشیدنا  رب  روج ، تلاهج و  ِهدرک  مر  نابسا  يا 
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.تسا هزات  هشیمه  خیرات ، یهاک  ياه  گرب  رب  ام ، يداشرهوگ  ياهدایرف  هک  دینادب  اما  دیریگ ؛ راک  هب  ار  دوخ  ياه  متش  برض و 

ابحرم دنتشاذگ ! اه  یناخاضر  لد  رب  ار  دنخبل  ترـسح  هک  ام  رویغ  نانزریـش  رب  نیرفآ  دیوگ : یم  هک  تسا  تقیقح  زبس  يادن  نیا 
! تفرگ فده  ار  ناردلق  هریت  بلق  هک  دایرف  ِلاس  ِهامریت  رب 

.ار يزیتس  ّتلذ  دهد  یم  یهاوگ  دهد ؛ یم  تداهش  داشرهوگ  دجسم  راوید  رد و 

دیپس يدرکلمع  اب  هایس ، ياهرداچ 

.دوب هتخادنا  گنچ  نهیم  يایفارغج  رب  ناخاضر -  موش - ، يا  هدیدپ  يراگزور ،

.مهف جک  نارادمروز  يارب  تسا  یتربع  سرد  ناخاضر ، ِراگزور 

اب دوب  هدیمهف  هزات  ناخاضر ، .نشور و  یمایپ  دیپس و  يدرکلمع  اب  دـندمآ ؛ هایـس  ياهرداچ  هک  تسه  شدای  بوخ  خـیرات ، ِمیوقت 
تـضهن ام  دـنادب  ایند  ینعی  ناسارخ ؛ داشرهوگ  مایق  تسا ، هتفرگ  راک  هب  شدوخ  يدوباـن  يارب  ار  شتردـق  ماـمت  باـجح ، فشک 

.مینام یم  هدنز  میریم و  یم  میتسیا ، یم  میهد ؛ یم  ناشن  ار  دوخ  موزل ، قیاقد  رد  هک  میتسه  يرادبرس 
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بجر هام  لولح 

هراشا

هبنشود

ریت 1386  25

بجر 1428  1

Jul.2007.16

نایبیبح هّللا  حور  / شخبدیون ِهتشرف 

رت نامداش  ییوگ  ترضح ، .دش  یم  راثن  وا  رب  دجسم  هشوگ  هشوگ  زا  هک  دوب  تیحت  مالـس و  داهن ، دجـسم  رد  ماگ  هک  ادخ  ربمایپ 
هللا یلص  مظعا  لوسر  دش ؛ راکـشآ  ربمایپ ، ینامداش  ّرـس  ماجنارـس  ....داد و  یم  ار  نیریـش  هزات و  يربخ  دیون  نیا ، دوب و  هشیمه  زا 

هاگ نآ  ...دنداد  ار  بجر  هام  لولح  هدژم  هلآ ، هیلع و 

: دندومرف

نیا دسر ، یم  ارف  بجر  هام  یتقو  .دوش  یم  هدناوخ  هدـننک » توعد   » هک هداد  رارق  ار  يا  هتـشرف  لاعتم  دـنوادخ  متفه ، نامـسآ  رد  »
نارادرب نامرف  لاح  هب  اشوخ  ادخ ! ناگدننک  حیبست  لاح  هب  اشوخ  : » دنک یم  زادنا  نینط  ملاع  رد  ار  ادن  نیا  حبص ، ات  بش  زا  هتشرف 

نامرف دـشاب ، مرادرب  نامرف  سک  ره  دوب و  مهاوخ  وا  نیـشن  مه  دـنک ، ینیـشن  مه  نم  اب  سک  ره  دـیامرف : یم  لاـعتم  يادـخ  ادـخ !
، تمحر نم و  هدنب  هدنب ، تسا و  نم  هام  هام ، دومن ؛ مهاوخ  شیاشخب  وا  رب  دبلطب ، شیاشخب  نم  زا  سک  ره  دوب و  مهاوخ  شرادرب 

.دومن مهاوخ  اطع  وا  هب  دـیامن ، بلط  يزیچ  نم  زا  سک  ره  درک و  مهاوخ  شتباجا  دـناوخب ، ارم  هاـم  نیا  رد  سک  ره  .نم  تمحر 
شتیاده دبلطب ، تیاده  نم  زا  سک  ره 
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دهاوخ نم  هب  دوـش ] لـصو   ] نآ هب  سک  ره  هک  [ه ا]م  داد رارق  مناگدـنب  دوـخ و  ناـیم  طاـبترا  هتـشر  ار  هاـم  نیا  نم  درک ؛ مهاوـخ 
(1) «. دیسر

هاتوک ياه  مایپ 

! داب كرابم  تسود  يوک  ناقاتشم  رب  اه ، لد  یناکت  هناخ  هام  یگدنب و  تاجانم و  هام  بجر ، هام  لولح  - 

! داب كرابم  ترضح  نآ  نایعیش  همه  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایقتم ، يالوم  هام  بجر ، هام  لولح  - 

نیقی هب  درادب ، هزور  ار  بجر  هام  زور  کی  سک  ره  رت ، نیریـش  لسع  زا  رتدیفـس و  ریـش  زا  تشهب ؛ رد  تسا  يرهن  مان  بجر ،» - »
« مالسلا هیلع  مظاک  ماما   » .دیماشآ دهاوخ  رهن ، نآ  زا 
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مالسلا هیلع  يداه )  ) یقن یلع  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

ریت 1386  27

بجر 1428  3

Jul.2007.18

عراز هبوبحم  / ناقفخ رد  هتفخ  رهش  ارماس ،

رد ار  ماما  لکوتم ، .دید  ار  نآ  وا  ...دید و  هک  یسک  رد  دش  عمج  ملاع  هودنا  تسا : هتشاد  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  مان  سوکعم  ارماس ،
درک و اشامت  ار  ناقفخ  رد  هتفخ  رهـش  نیا  وا  .درک  لمحت  دـید و  ماما  یتنوکـس ! هچ  ارماس و  مادـک  اما  تسا ؛ هداد  تنوکـس  ارماس 
: درک همزمز  كانهودنا  یـضغب  اب  دید ، رقحم  هناخ  نآ  رد  ار  وا  دمآ و  شرادید  هب  نوچ  دیعـس  نب  حلاص  هک  نانچ  نآ  دروآ ؛ بات 

يا هلیح  ره  هب  وت ، ماقم  نتشاد  ناهنپ  يارب  دنا و  هتفرگ  راک  هب  امـش  رون  ندرک  شوماخ  يارب  ار  دوخ  شالت  همه  ناراکمتـس ، نیا  »
نابیرغ نایادگ و  دش  دمآ و  لحم  هک  ییاج  دنشاب !؟ هداد  لزنم  يریقح  ياج  نینچ  رد  ار  امش  منک  رواب  هنوگچ  .دنوش  یم  لسوتم 

!« تسا ناشن  مان و  یب 

!؟ يراد نامگ  دح  نیا  رد  ار  ام  تلزنم  ردق و  زونه  ایآ  دیعس ! رـسپ  : » دهد یم  خساپ  .دروخ  یم  ورف  ار  هدید  لد و  ياه  کشا  ماما 
تسپ و اهنیا  هب  درادب ، میظع  دـنلب و  دـنوادخ ، هک  ار  یـسک  یناد  یمن  رگم  دراد ؟ تافانم  ام  نأش  تعفر  اب  نیا  ینک  یم  نامگ  ایآ 

»!؟ دوش یمن  ریقح 

تیاده ماما 

، مشاـه ینب  .دـشاب  شتداهـش  هناـهب  ماـما ، یناگدـنز  رد  اـیند  مسجت  هک  تسا  نینچ  ریدـقت  ییوگ  .دوـب  رهز  هّللا  لآ  ماـک  رد  اـیند 
تاظحل هچ  .دنونـشب  مالـسلا  هیلع  ماما  تمالـس  زا  يربخ  دـنرظتنم ، نامـسآ ، هب  یمـشچ  رد و  هب  مشچ  کـی  ناـشیرپ ، برطـضم و 

هناخ نحص  هب  ور  قاتا ، ِرد  کنیا ، یخلت ! توکس  هچ  يروآدرد !

ص:111

هرامش 98 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمه .دیآ  یم  نوریب  هدروخ  كاچ  هماج  هنهرب و  رس  اب  ردپ ، تقیقح  راد  ثاریم  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دوش و  یم  زاب 
.تسا هتفگ  عادو  ار  نیمز  تیاده ، ماما  هک  دبایرد  ناهج  ات  تسا  یفاک  هنحص 

! دزاس هدامآ  ماما  رکیپ  رب  نارازگزامن  يارب  ار  دوخ  گنرین ، ایر و  اب  دمتعم ، ات  تسا  یفاک  هعیش  هودنا  يارب 

! قلطم ربص  رب  مالس 

نینچ توکلم ، هراصع  نیرت  بان  لباقم  هک  تسا  هدنام  قرغ  شیوخ  سفن  رد  هزادـنا  هچ  ات  ناسنا  تسا و  يا  هنوراو  يایند  بجع 
! تسا لوغشم  دوخ  يایند  ینادابآ  هب  هناقفانم 

! دنسانشب هک  دنتساوخن  دنتخانشن و  ار  تیاده  ماما  تیاده و  قح  هک  نانآ  رب  نیرفن 

يارب یمیظع  ياه  يراگدای  دروآ و  بات  شنایـسن ، یگریت و  همه  اـب  ار  اـیند  هک  ضحم ، هوکـش  نآ  قلطم ، ربص  نآ  رب  مالـس  و  ... 
! تشاذگ ناغمرا  هب  رشب  غولب 

! داب رفاسم  زا  رپ  شهار  زبس و  شدای 

درک دیاب  رذگ  قشع  هداج  رد 

درک دیاب  رحس  هک  اه  بش  هچ  رجه  رد 

میدش زاغآ  قشع  مان  هب  هک  الاح 

! درک دیاب  رظن  فرص  دوخ  رخآ  زا 

نیدلاردب مظاکدمحم  / هیرگ لسن  زا  ییاه  هژاو  اب 

.دزیخ یمرب  اه  هجض  نیرت  خرس  قافتا ، تعاس  ِرس  تسرد 

یم نانک ، هیوم  يا  هتـشگرس  نوچ  نیمز  دوش و  یم  ور  هبور  تماـما  زا  راـب  مغ  تیعقوم  نیمهد  اـب  ناـهج  دـیآ و  یم  دـیدپ  نویش 
.ددرگ

هدز رپ  ام  نایم  زا  يرون  هچ  هک  دـننک  یم  كرد  راوید  رب  ِيازع  ياه  هچراـپ  .دـنمهف  یم  بوخ  نت ، رب  ِهایـس  ياـه  ساـبل  ار ، زورما 
.تسا

.تسا هدش  وس  مه  تبیصم ، ِیناهج  تضهن  نیا  اب  تسا و  هدرک  نایع  ار  شیوخ  يرو  هلعش  از ، هیرگ  ياهربا  اب  زین  نامسآ 

.تسا رت  عیسو  زاب  دننک ، میسقت  ایشا  همه  رب  رگا  هک  هدییور  اه  لد  رد  یمغ 
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زا هک  میا  هتشادن  يرگید  ِزیزع  دنیوگ : یم  نینچ  هک  ییاهدورـس  گوس  .دروخ  یم  مشچ  هب  ینالوط  ياه  هیثرم  زورما ، ناتـسد  رد 
ياه هیرگ  دنا ؛ هیرگ  لسن  زا  همه  اهرعـش  نایاسراپ ، ِياوشیپ  نیمهد  ياثر  رد  .هودـنا  نیا  رد  تسیرگ  نوخ  دـیاب  سپ  .دورب  تسد 

.تسا مغ  ام  هنیس  رد  .دنا  هدز  متام  هقلح  شرازم  درِگ  هک  دیپس 
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.تماما يارس  ناتسب  ِردرس  رب  تسا  ازع  زا  يا  هناشن  یکشم ، مچرپ  نیمهد 

.یگدنز ریسم  رد  مخز  ُرپ  زییاپ  تسا ، يرگ  تیاده  راهب  اب  عادو  زور  زورما ،

.دیراب هصغ ، لوادتم  هویش  هب  تسشن و  دیاب  .دیکچ  مغ ، مسر  قباطم  تسشن و  دیاب 

هریبک هعماج  اب 

.دیبات یم  سنُا  ياه  هظحل  رد  وت ، هاگن  زا  مرگ  هیعدا ، دیشروخ 

.يدوشگ هریبک » هعماج  ترایز   » يوس هب  ار  هاگن  زا  رپ  ياه  هرجنپ  وت ،

.تسا هتفایرد  رتهب  ار  تیونعم  تعسو  ار ، رون  یگرزب  ار ، قشع  نامسآ  دزیرب ، کشا  رتشیب  وت  ياثر  رد  هک  ره  زورما ،

هدروآ هک  یتارابع  رـضحم  رد  دنا و  هدمآ  دولآ  ضغب  نارئاز  .دندنمگوس  ياه  مشچ  سونأم  هریبک ، هعماج  زا  سیخ  ياه  لامتـسد 
.دنزیر یم  کشا  ار  نآ  وت  هب  باطخ  يا ،

.دنک یم  یعادت  ار  وت  زورما  گنرنوخ  چوک  هک  تسا  يراگدای  هریبک ، هعماج 

ياه گر  رد  نیگمغ  یبورغ  زورما ، .دـندش  تیادـه  شنیرفآ  تنیط  شوخ  ياه  هژاو  يوس  هب  هارمگ ، ياه  هظحل  هریبک ، هعماج  اب 
.دراد نایرج  هریبک  هعماج  تاملک 

اّرماس اب 

! دوش هودنا  يایرد  رد  قرغ  هراب  کی  رهش ، هک  راگنا  دنشاب ! هتشاذگ  ارماس  رگج  رب  شتآ ، ياه  هراپ  هک  راگنا 

.دراذگ یم  رثا  هنوگ  نیا  نیگمهس ، ربخ 

.تسا هدش  هتسکش  ناهگان ، غاد  نیا  زا  هک  تخانشن  دیاب  زورما  ار  ارماس 

.دنز یم  جوم  چوک  ریگلد  گنهآ  شیاه ، هچوک  رد  تسا و  يزیر  کشا  فقو  هبناج ، همه  ارماس ،

.درادن ولگ  رد  هدنام  ياه  ضغب  زج  یمدمه  .درادن  مغ  زج  یسنوم  ارماس ،

.دزیر یم  ورف  شیوخ  رد  هتفر ، تسد  زا  تیموصعم  اب  رهش ،

نیمهد نتفر  اـب  ارماـس ، زا  هک  یتکرح  اـهنت  .دـشابن  راشرـس  ارماـس  تبرغ  ّسح  زا  شرعـش ، هارمه  هک  تسین  يرعاـش  چـیه  زورما ،
.نتسیرگ تسا و  ندز  رس  رب  دنز ، یم  رس  نارود  ِيداه  نامدرم ، نیرت  یخس  هداز  رگ ، نشور  يامنهر 
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(( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

عراز هبوبحم  / ام دتمم  تبیغ 

!؟ دهد یمن  شیوخ  تیؤر  لاجم  ار  ام  هک  تسا  ینامتک  هچ  نیا  تسا !؟ هدز  مقر  ار  ام  یتوبکنع  ياوزنا  هک  تسا  یتبیغ  هچ  نیا 

زا تخـس ، هک  سرب  نامدایرف  هب  هد ! تاجن  هدرک ، نامریخـست  تیرـشب  يادـتبا  زا  هک  دـتمم  تبیغ  نیا  زا  ار  اـم  ضحم ! روضح  يا 
.میا هتفاترب  يور  وت  تقیقح 

!؟ ینک یم  لمحت  ار  ام  هنوگچ 

؟ ار موق  نیا  هرامه  یشوماخ  ینک  یم  لمحت  هنوگچ  اقآ !

!؟ ار ناسنا  هلیبق  نایاپ  یب  نایسن  يروآ  یم  بات  هنوگچ 

!؟ يوش یمن  دیماان  ام  زا  یشک و  یم  شود  رب  ار  ام  یهارمه  راب  یتردق ، هچ  اب 

!؟ يا هدشن  دیماان  زونه  هک  يا  هدید  هچ  ام  رد 

!؟ يا هتفایرد  اه ، شوغآ  نیرت  یمیمص  اب  يا و  هتفریذپ  اه ، مسبت  نیرت  هناروبص  اب  ار  نام  یتسرپرس  هک  يا  هتفای  هچ  ام  رد 

...يدوبن وت  رگا 

! يدوبن نابرهم  ردق  نیا  وت  رگا  ملاع ، رس  رب  دمآ  یم  هچ 

! يدوبن ام  شمارآ  ِسمتلم  عقوت ، یب  گرزب و  نینچ  نیا  وت  رگا  ام ، ماش  ره  حبص و  ره  رب  ياو  ام ! رب  ياو 
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فوئر و ردـق  نیا  ام  اب  تلد  میظع و  هزادـنا  نیا  وت ، هوکـش  ربص و  رگا  دـنک ، لمحت  ار  ام  تسناوت  یم  هیناث  دـنچ  نیمز ، یتسار  هب 
!؟ دوبن هدنشخب 

مینام یم  ترظتنم 

! يا هدش  تونق  اپارس  يا و  هدرک  اعد  رّدکم ، ناتستلفغ  نیا  زا  ام  جرف  يارب  ردقچ 

! میا هدرکن  باجتسم  ار  تا  هنابیجن  هثاغتسا  نیا  ردقچ 

! لفاغ ردقچ  میا و  هدوب  لهاک  ردقچ  ام  يا و  هتساوخ  تتلاسر  يادخ  زا  نامناج ، ياه  هیواز  نیرت  یقرش  رد  ار  ام  روهظ  ردقچ 

.دمآ میهاوخ  يزور  درم ! نیرترظتنم  يا 

: میا هدیمهف  رید  هک  سوسفا 

میناهنپ نارظتنم  ام  رضاح و  وا 

میناوخ یم  دوخ  تبیغ  زا  هک  دنچره 

! نادیواج ینشور  يا  همه  نیا  اب 

! مینام یم  ترظتنم  جَرَف ، رجف  ات 

یتاجنروپ یفطصم  / ...ما هدیود  ارحص  ارحص ،

، شما هدیدن  هک  یسک  .ما  هتفاین  ار  وا  ما ؛ هتفر  ما و  هتفگ  نخـس  شنامدرم  اب  ما ، هدرک  وجو  تسج  ار  ایند  ياه  هناخ  لزنم ، هب  لزنم 
هک ییاج  هب  یتح ؛ تسا  یلاخ  راخ ، ياه  هتوب  زا  هک  ما  هدیـسر  نابایب  کـی  هب  هتفر  هتفر  .تسا  هدـناوخارف  شیوخ  يوس  هب  ارم  اـما 

تسا و هدنام  کشخ  باتفآ ، رّرکم  هاگن  ریز  اهنت ، تسا و  هدـنامن  نآ  رب  يدابدرگ  چـیه  ياپ  ياج  .تسا  هدـیدن  دوخ  هب  ار  یـسک 
.ما هدرک  رذگ  وا  يانمت  هب  مه  اجنیا  ات  نم 

ياه هژاو  نماد  ات  ما  هتـشگرب  خساپ  یب  سپ  ما ؛ هدینـشن  یبوخ  همه  نآ  زا  یفرح  .ما  هتـشذگ  اه  بتکم  هدروخ  كَرَت  ياهراوید  زا 
.منک بلط  ار  وا 

هنیدآ رصع  ات  حبص  ناذا  زا 

.دـنک یم  هیوم  تبرغ ، هیثرم  اه ، یهام  ْشوگ  شوگ  رد  داب ، تسا و  هدـش  كاپ  لـحاس  مرن  ياـه  نش  زا  اهدـیراورم ، نادایـص  ّدر 
.تسا هدش  مگ  اه  یهام  زا  دنخبل ، هرطاخ 
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كاخ ياهرعـش  رتفد  زا  هکلب  ات  مدرون  یمرد  ار  هار  نیا  هعمج  ره  هتفه ، ره  نم  تسا و  يزارد  هار  هنیدآ ، رـصع  اـت  حبـص ، ناذا  زا 
يدهم اما  مشخب ؛ ّتیده  هب  مَرَظتنم  دوعوم  ناتـسآ  هب  ات  دنـشاب  راوازـس  دنهدب و  یگزات  ِداش  يوب  هک  منک  ادـیپ  ییاه  هنارت  هتفرگ ،

! مناد یمن  تساجک ؟

یتمعن اتیزر  / ناراب راظتنا  مشچ 

راظتنا مشچ  دیآ ، یم  مدای  ات  درذگ ؛ یم  ام  ییانـشآ  زاغآ  زا  هک  تسا  هعمج  نیمدنچ  نیا  مناد  یمن  راظتنا ، ياه  هقیقد  بحاص  يا 
.ما هدوب  وت 

 - یماـیپ راـظتنا  مشچ  دـنزیر ، یم  هنماد  هب  دور  ِناـیرج  اـب  ار  دوخ  ِمالـس  اـه  هلق  یتـقو  هنماد -  رد  نم  يا و  هلق  رد  وت  نم ! يـالوم 
نم رمع  رد  وت ، رادـید  گرزب  هثداح  هچرگ  منک ؛ رپ  ترادـید  فیطل  ياـکنخ  زا  ار  دوخ  یگنـشت  هزوک  اـت  مَاوت  يوس  زا  یتمـالع 

.تساخ مهاوخرب  كاخ  زا  تمایق  زا  شیپ  وت ، قوش  هب  .دجنگن 

مزیخرب ناج  رس  زک  وک  وت  لصو  هدژم  »

مزیخرب ناهج  ماد  زا  مسدق و  ریاط 

یناراب ناسرب  تیاده  ربا  زا  بر  ای 

(1)« مزیخرب نایم  يدرگ ز  وچ  هکناز  رت  شیپ 

...اهزور نیمه 

ندمآ ریسم  مناد ، یم  دراد ؟ زاین  خرس  گنر  هب  ردقچ  متس ، ِیـشاقن  رگم  دنهد ؛ یم  یقیاقـش  راتـشک  زا  ربخ  زور  ره  اه ، كدصاق 
نیطـسلف هتخوس  ياه  سگرن  رطع  یتقو  اه ، یکیدزن  نیمه  دنوش -  یم  هدینـش  باوج  یب  ياهدایرف  هک  تساه  یکیدزن  نیمه  وت ،

.داد دهاوخ  هدژم  ار  زییاپ  یب  راهب  هرامه  شراب  وت ، يدهملاانا »  » ِدعر هایس ، ربا  همه  نیا  ِسپ  رد  دچیپ ، یم  اضف  رد  نانبل  و 

دوب مناوت  وزرآ  نیا  رد  لاس  رازه  »

دوز دشاب  زونه  ییایب  رید  هچره  وت 

مناد یمن  ییآ و  یم  هتخاس  تخس  وت 

« دوب دهاوخ  هک  ِيزور  تندمآ  ِزور  هک 
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مبیاغ هک  منم 

لزان يریوک  هدروخ  كَرَت  كاخ  نیا  رب  وت ، لامج  زا  یمـشچ  هشوگ  هک  يزور  اهنت  .درادـن  ییاج  قشع ، رد  ندز  فال  نم ! ياقآ 
، دش مهاوخ  وت  ياپ  ریز  هب  يراز  هشفنب  هچ  هک  ینیب  یم  مدوجو  هرذ  هرذ  رد  ترادید ، يانمت  يارب  ار  دوخ  شهاوخ  تعـسو  دوش ،

.سب دنامب و  وت  ِقشع  اهنت  دنیچرب و  دنک ، هدارا  ار  مریمض  زره  ياه  فلع  زا  هچ  ره  تراقفلاوذ ، ات 

.ینشور مناج ، هتخوس  ياه  هظحل  هظحل  رد  وت  مبیاغ و  هک  منم  زورما ،

! نامزلا بحاص  ای  يونشب ، نم  زا  ار  دوخ  ِمان  ِفرحافرح  ات  راد  شوگ  میاه  هعمج  هبدن  یقیسوم  هب 

! نک يراهب  ار  مناج  زییاپ 

، نامز لاسکـشخ  رد  وت  ِیلالز  نامگ ، یب  .موش  يراهب  زبس و  تیاه ، ماگ  ریز  ات  نزب  مدـق  ار  مناج  ِيزییاـپ  ياـه  گرب  ِشخ  شخ 
دیون ار  اه  بلق  رب  وت  تموکح  ِیگنادواج  تراشب  تسب و  دهاوخ  شقن  ناروابان ، ِراسخر  رب  ار  يراسمرـش  تفای و  دـهاوخ  نایرج 

.داد دهاوخ 

دوخ قشع  جوا  رد  ار  وت  مچرپ  دنوش و  هوک  ات  دنَاوت  ياه  ماگ  رظتنم  نیمز ، ياه  هزیرگنس  مامت  هک  مشک  یمن  ییاهنت  هب  ار  وت  ِدرد 
! یشاب قشاع  رگا  تسا ؛ کیدزن  هچ  موتحم ، هدعو  نآ  دنزارفارب و 

يریما نیسح  / ماوت یمخز  دبا  ات 

پاچ وت  زا  يربخ  اما  اه  همانزور  .دنراذگ  یمن  متحار  يدیماان ، دیما و  ياه  هعیاش  .تسا  هدش  غولش  ثیدح ، فرح و  ياه  هچوک 
ات نم  دنتـسشن ، مرظتنم  بلق  رب  شکرت ، نوچ  میاه ، هژاو  مریگب ؟ اه  فرح  اـه و  هعیاـش  زا  ار  تربخ  یک  اـت  وگب  دوخ  .دـنا  هدرکن 

! درگرب بیبط ! يا  ماوت ؛ یمخز  دبا ،

لد دهع 

دهع لقع ، ياه  کش  دنکن  هتسشن ؛ میاه  مشچ  ناج  هب  کش  .مسرت  یم  ندوب  وت  یب  زا  .یتسین  وت  مرپ و  یم  باوخ  زا  تسا  یتدم 
! دوش تنایاپ  یب  راظتنا  هلاچم  منیقی ، دنکن  دنکشب ! ار  لد 

! دشابن یسک  ملد  هناخ  رد  ییایب و  وت  رگا  ياو  دشاب ! هانگ  قرغ  ملد  ییایب و  وت  رگا  هآ  ما ؛ هدزن  وراج  بآ و  ار  لد  هچوک 
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هراتس نیرخآ  تبیغ 

نیرخآ تبیغ  هزات  باهتلا  .دـنا  هدـناشک  ارحـص  هب  دوخ  اب  ار  ناشزامن  دجـسم ، نادرم  دـنا و  هتـسشن  هداج  رب  ما ، يداـبآ  ناـکدوک 
هب یلو  دراد ؛ هلجع  مه  ناـمز  .دـنرادن  تقو  یـسرپ ، لاوحا  يارب  یتـح  دـنراد ؛ هلجع  همه  رگید  .دوش  یم  رت  هزاـت  زور ، ره  هراـتس 

.دنرادنرب اه  هداج  زا  مشچ  ما  هتفگ  دنیاپب ، ار  هبعک  ماب  ما  هتفگ  .دسر  یمن  تروهظ  هچارس 

مرادنرب اه  هداج  زا  مشچ 

! رشب ترطف  یلزا  تبحص  مه  يا  تشک ، مرایغا  تبحص 

.دهد یم  ادخ  هیاس  ندمآ  زا  ربخ  ما ، هشیدنا  کلپ  ندیرپ  متلع و  یب  رورس  مرایتخا ، یب  ياه  کشا 

منک یم  ساسحا  ارچ  مناد  یمن  .تسا  هدـنکفا  اه  لگ  رب  يرت  هزات  هاگن  زورما  باـتفآ ، دراد ؛ يرگید  ناذا  زورما  يرحـس ، سورخ 
! ییآ یم  دوز  یلیخ 

بهتلم یباوخ 

.تسا بهتلم  رهش ، يا و  هدمآ  وت  هک  منیب  یم  باوخ 

.ما هتسب  تیور  هب  رد  نم  يرد و  تشپ  نیسح ، هداتسرف  نوچ  منیب  یم  باوخ 

.دنا هدز  ما  هناخ  رد  رب  هانگ ، زا  یلفق  منیب  یم  باوخ 

.ما هدرک  ناهنپ  ما  ییایند  ياه  هتخودنا  هچقودنص  رد  ار  مهایس  يور  نم  يا و  هدمآ  وت  منیب  یم  باوخ 

! نک مکمک  الوم ، منیب ؛ یم  باوخ  هک  تسا  تقو  یلیخ  نم 

باتفآ تعامج  زامن 

زاجح فسوی  زا  ربخ  نامکرتشم ، باوخ  نیمز ! هدـید  باوخ  مدرم  ياهآ  ار ! اه  هراتـس  هدجـس  دـیرگنب و  ار  باتفآ  تعامج  زاـمن 
.دراد

دوخ نیا  دیدنبن ! عمط  ار  نایرصم  مدنگ  رابنا  دیزودب ! ار  ناتیایر  نهاریپ  هدروخ  كاچ  تشپ  دینیچرب ! ناتلایخ  ِرـصم  زا  اخیلز ، ماد 
.دمآ دهاوخ  هک  تسا  فسوی 
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تادوپ دازهب  / مشیدنا یم  وت  هب 

ار كورتم  تکاس  ياه  هعمج  اه ، هبرقع  دنا و  هتـسشن  راظتنا  هب  ار  تندمآ  اه ، میوقت  هک  وت  هب  مشیدنا ؛ یم  وت  هب  اه ، هیناث  ياپ  هباپ 
.دننک یم  یط  تندمآ  دیما  هب 

! یناوخ یم  ادارف  ار  تزامن  هک  یسک  يا  مشیدنا ، یم  وت  هب 

«. ناهج هعمج  ماما   » يا مشیدنا ، یم  وت  هب 

؟ تسین یفاک  تندمآ  يارب  راظتنا  همه  نیا  ایآ 

.تسا مک  يرتسکاخ  ياهزور  نیا  ندرمش  يارب  مه  اه  تسد  مامت 

.زاب اه  هرگ  همه  دوش و  یم  هتسکش  اه  لفق  مامت  يزور ، هک  مناد  یم  مراد و  نامیا  وت  زبس  ياه  تسد  هب  اما  نم 

.دریگ یم  يا  هزات  ناج  نیمز ، یسر و  یم  هار  زا  يزور  هک  مناد  یم  .دنک  یمن  هبدن  هعمج  ياه  حبص  هبدن ، رگید  هک  مناد  یم 

«. بیرقب حبصلا  سیلأ  : » دیوگ یم  هک  مونش  یم  ار  داب  همزمز  يادص  زور ، ره  نم 

نیمرحلا نیب  ام  هدعو 

«. نیمرحلا نیب  ام ، هدعو  : » تسا هلمج  نیا  اه  همانزور  همه  لوا  هحفص  تشرد  رتیت  يزور  مناد  یم 

...و البرکب » لوتقملا  مدب  بلاطلا  نیأ  : » دنسرپ یم  مه  زا  مدرم  یتقو  تسابیز  هچ 

رورسم بنیز  / رارق یب  ياه  هچوک 

هب هژاو  تیاـه ، مشچ  .دـناوت  رادـماو  اـه ، مدآ  نیرترعاـش  وت ؛ ندـمآ  رارق  یب  لد ، یلاوح  رد  يا  هچوک  تسا و  زاـب  هرجنپ  شوغآ 
.دننک یم  يراکتسد  ارم  ياه  لزغ  هژاو ،

!؟ هانپ یب  وت  روضح  یب  میاه ، تسد  دنراشرس و  وت  رطع  زا  میاه  لزغ  یتقو  منک ؛ ناهنپ  ار  قشع »  » هنوگچ
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ار وت  هتخوسلد ، قشاع  نارازه  هتساخرب  نامسآ  هب  ناتسد  دیوج و  یم  ار  وت  رظتنم ، هلفاق  رازه  حبص ، ریسم  رد  بش ، هداج  دادتما  رد 
.دنک یم  بلط  ادخ  زا 

! نک هاگن 

! هراتس یب  ردقچ  نیا ، زا  دعب  ياه  بش  دنبات و  یب  بهتلم و  ردقچ  اه  هظحل  دراب ! یم  نامسآ  زا  ریز ، هب  رس  هنابیرغ و  هچ  ناراب 

! دیسر دنهاوخ  تباجا  هب  ما ، هدشن  باجتسم  ياهاعد  همه  دمآ و  یهاوخ  وت  مرظتنم و  زونه  نم  و 

هاتوک مایپ 

تسا دیما  ار  هراتس  تسفن  تسد  »

تسا هدیصقر  رحس  ات  هام  فد  اب  بش 

يراشرس ناذا  رطع  زا  رحس  نوچمه 

« تسا هدیسوب  ادخ  ار  وت  بل  راگنا 

یتاجنروپ یفطصم  / ادخ هنیجنگ 

دشک یم  راظتنا  هک  تسه  یسک  هشیمه 

دوش یم  گنتلد  هک  تسه  یلد  هشیمه 

دنز یم  وسوس  هک  تسه  يا  هراتس  هشیمه 

تسا هدماین  هک  تسه  يراهب  هشیمه 

تسا هدشن  باجتسم  زونه  هک  تسه  ییاعد  هشیمه 

تسا هدنام  رادیب  اه  بش  هک  تسه  ییاه  مشچ  هشیمه 

بیرغ راظتنا  نآ  مان 

وحم یگنتلد  نآ 

وسُرپ هراتس  نآ 
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هار رد  ِراهب  نآ 

هشیمه ياعد  نآ 

رادیب ياه  مشچ  نآ  و 

تسافطصم دنزرف 

.تسادخ هنیجنگ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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